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Komise rozhodčích OFS NJ 

ZÁPIS 6 - SR 2014/2015 
 

ze zasedání KR OFS NJ konaného dne 18. 11. 2014 od 15:30 v Novém Jičíně 

 

Přítomni: p. Kubíček, Vrána, Dresler, Takáč 

Hosté: p. Mgr. Patka, Hapal 

Omluven: p. Tomšík 

 
KR bere na vědomí: 

a. Návrh programu zimního semináře, termín a místo konání bude 
upřesněno. 

 

KR schválila: 

a. Program seznamovacího seminář, který se uskuteční 22.11.2014 od 9 do 
12 hodin v Novém Jičíně v hotelu & restauraci Rusty’s. 

 

b. Kritéria pro hodnocení rozhodčích v jarní části soutěžního ročníku 
2014/2015.  

 
c. Všichni rozhodčí OFS NJ v jarní části absolvují 1-2 posudky analýzy 

výkonu rozhodčích. Jejich počínání budou sledovat zkušení rozhodčí 
vyšších soutěží, členové komise rozhodčích a výkonného výboru. 

 
d. Seminář pro oddílové pomezní rozhodčí. KR pověřuje organizačním 

zajištěním semináře pana Vránu. 

 

 

 

 

 



Různé: 

a. KR hledá člena do KR na místo obsazovacího úseku. Zájemci ať kontaktují 
p. Dreslera. 

 

b. KR sděluje všem rozhodčím, kteří by měli zájem o zakoupení dresů Adidas 
(dres, trenýrky, stulpny) za zvýhodněnou cenu, ať kontaktují p. Dreslera. 

 

c. KR navrhuje zavádění natáčení utkání okresního přeboru. 

 
d. KR navrhuje zakoupení kamery a příslušenství pro potřeby KR a 

vzdělávání rozhodčích. 

 

e. KR pověřuje p. Dreslera o oslovení a zajištění významné osobnosti na 
zimní seminář. 

 
f. KR pověřuje p. Tomšíka o zveřejnění náboru nových rozhodčích v médiích. 

 
g. KR žádá p. Hapala o zajištění schůzky s IT - programátorem, který vytvoří 

PC program pro obsazování soutěží. 

 
h. KR pověřuje p. Kubíčka o stanovení rozpočtu KR na rok 2015. 

 
i. KR vyhlašuje soutěž o nejlepšího rozhodčího jarní části soutěže. 

Podrobnosti budou upřesněny na semináři rozhodčích. 

 
j. KR navrhuje aktualizaci webových stránek www.ofsnj.cz a doplnění o 

databázi rozhodčích (základní informace, fotky). 

 
 

 

 

Příští zasedání KR se uskuteční dne 22.11.2014 na semináři rozhodčích v hotelu & 
restauraci Rusty’s. 

 

Zapsal v Novém Jičíně dne 18.11.2014 

 

Radim Dresler        Jaroslav Kubíček 

 sekretář KR                                                                                          předseda KR  


