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Komise rozhodčích OFS NJ 

ZÁPIS 4 - SR 2015/2016 
Ze zasedání KR OFS NJ konaného dne 12. 11. 2015 od 17:00 v Novém Jičíně 

 

Přítomni: Kubíček, Vrána, Dresler, Kontoršikov, Tomšík, Takáč 

Hosté: Hapal, Pařenica, Kubánek  

Předvoláni do KR: Vrábel, Mikyska, Pavelek 

 

 

 

 

KR bere na vědomí: 

 

a. Na zasedání KR se dostavili delegáti OFS NJ, KR zhodnotila podzimní část 
SR 2015/16 a pojmenovala oblasti rozvoje a spolupráce, na které se DFA 
zaměří v jarní části SR. 

 

b. Ukončení činnosti pana Takáče v KR. 

 

 

c. Vyjádření pana Pavelky k okolnostem nedostavení se R Ertela k utkání OP 
Příbor – Bartošovice. 

 

d. Vyjádření pana Pavelky a Vrábla k okolnostem řízení utkání OP 
Bartošovice – Suchdol n./O. 

 

e. Vyjádření pana Mikysky k vyloučení v utkání OP Suchdol n/O – Vrážné a 
popisu přestupků vyloučených hráčů v Zápise o utkání. 

 

 

f. Vítá nově příchozího člena KR pana Pařenicu. 
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KR schválila (rozhodla): 

 

a. Návrh na nové rozdělení listiny R pro jarní část SR na 3 skupiny:  

- Top OP 
- III.třída + AR OP 
- IV.třída 

 

 

b. Termín zimního semináře na 12.3.2016. Místo bude upřesněno. 

 

 

c. KR se zabývala nedostavením delegovaného R k utkání Příbor – 
Bartošovice. Toto utkání OP bylo jediné utkání v OP v podzimní části, kdy 
se nedostavila celá delegovaná trojice R. KR zaujala následující 
opatření: 

 Pan Pavelek je do odvolání KR přeřazen z TOP skupiny na listinu 
rozhodčích IV. třídy pro závažné neplnění povinností HR. 

 

d. KR se zabývala okolnostmi v utkání Bartošovice – Suchdol n/O. KR zaujala 
následující opatření: 

 Pan Vrábel je přeřazen na listinu rozhodčích IV. třídy pro závažné 
porušení povinností AR. 

 

e. KR se zabývala neoprávněným vyloučením v utkání Suchdol n/O – Vrážné 
a špatným popisem přestupků v ZoU. KR zaujala následující opatření: 

 Pan Mikyska je do odvolání přeřazen z TOP skupiny na listinu III. 
třídy pro neplnění povinnosti HR. 

 

 

f. Předání rozhodčích do disciplinární komise: 

 Pana Miroslava Klementa a pana Jaroslava Vránu s návrhem na 
finanční pokutu dle § 61 maření činnosti orgánu za nedostavení 
se na zasedání KR.  

 Kdo maří nebo podstatně ztěžuje činnost orgánu FAČR nebo jejího 
pobočného spolku tím, že se nedostaví, byť řádně předvolán, bez 
důvodné omluvy na jednání orgánu FAČR nebo jejího pobočného 
spolku, bude potrestán důtkou, nebo zákazem činnosti až na jeden 
měsíc, popř. i peněžitou pokutou až do výše 10 000 Kč. 

 

 



g. KR schvaluje a nařizuje výstroj R a AR pro jarní část SR. Rozhodčí a 
asistenti rozhodčího, kteří budou delegováni k utkáním OP, musí řídit 
utkání v dresech Adidas kolekce 2014. R, kteří nemají patřičnou výbavu, 
budou mít možnost si sadu zakoupit za mimořádně zvýhodněnou cenu. 

 R, kteří nevlastní dresy Adidas, ať kontaktují pana Dreslera. 

Různé: 

 

a. Žádost KR na VV, týkající se zakoupení první sady dresů Adidas pro R 
OFS NJ. 

 

b. KR žádá VV o zakoupení náhradní baterie a nabíječky do kamery. 

 

 

Zapsal v Novém Jičíně dne 12.11.2015 

Radim Dresler           Jaroslav Kubíček 

 sekretář KR                                                                                    předseda KR 


