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           KOMISE ROZHODČÍCH OFS NJ 

 

      ZÁPIS 1/ 2014-2015 
 
                   ze zasedání KR OFS NJ konaného dne 5. 8. 2014 od 15:30 v Novém Jičíně 
 
                   Přítomni:  p. Lakomý Pavel, p. Lakomý Tomáš, , p. Rovňan Jaroslav,  
                                    p. Michel Petr, 
                  Omluven:  p. Měch Jiří, p. Glogar Ladislav, p. Mgr Patka Antonín, 
 

              PROGRAM: 
1.)   zahájení – seznámení s programem, 

 
2.) Kontrola zápisu z minulé komise  

- veškeré úkoly vyplývající z minulého zápisu byly splněny     
           

3.) Informace z KR MSKFS 
                - předseda informoval o doplnění jednotlivých listin rozhodčích MS KFS. Z rozhodčích    
                  OFS Nový Jičín postoupil do KP p. Beseda Martin, do I. A tř. p. Vlček Lukáš 
                - nově byl na listinu I. B tř. zařazen rozhodčí Pala Mojmír   
                - činnost rozhodčího v soutěžích MS KFS ukončil p. Kontoršikov Maxim 
                - rozhodčí p. Rýdel Vladimír nesplnil fyzické prověrky, a nadále bude působit v soutěžích  
                  OFS Nový Jičín 
 
           4.)  Listina rozhodčích OFS Nový Jičín 
                - Komise schválila níže uvedené změny na listině rozhodčích 
                - na vlastní žádost byl do MěFS Ostrava převeden rozhodčí p. Vrábel Petr 
                - na listinu byli zařazeni rozhodčí p. Esterka Jan, p. Býma Pavel a kandidát na rozhodčího 
                  p. Mikšík Petr 
                - z listiny byla vyřazena slečna Ketová Kristýna, která v průběhu jarní části SR neprojevila    
                  žádnou snahu se zapojit do řízení utkání 
 
           5.)  Různé 
                 - komise na svém zasedání připravila náplň zahajovacího semináře SR 2014/2015 
                 - Předseda informoval členy o změně lektora pravidel na MS KFS, kdy místo p. Čecháčka     
                   Petra bude tuto činnost vykonávat p. Kubíček Jaroslav 
                 - komise se dohodla na úhradě licenčního poplatku a rozhodla, že tento musí být uhrazen   
                   nejpozději do konce srpna každého roku 
                 - komise byla seznámena s „ Prohlášením o zdravotním stavu“, které bude součástí  
                   podmínek pro řízení utkání 
                 - komise vzala na vědomí zprávu předsedy, vyplývající ze zpráv o dohledu na utkání, které  
                   byly provedeny členy VV OFS Nový Jičín. Nedostatky, které vyplynuly ze zpráv, budou   
                   využity při zahajovacím semináři 
           
            6.)  Závěr    Příští KR 25.8.,15.9.,6.10.,27.10.,18.11. vše od 15,30 na OFS v Novém Jičíně  
 
                  V Kopřivnici 11. 8. 2014    zapsal a zpracoval sekretář KR OFS   Ladislav Glogar                                                 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                               
 
 
                                                       

 
 
 
 
 
 

 


