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Komise rozhodčích OFS NJ 

ZÁPIS 7 - SR 2014/2015 
 

ze zasedání KR OFS NJ konaného dne 16. 12. 2014 od 15:30 v Novém Jičíně 

 

Přítomni: p. Kubíček, Vrána, Dresler, Takáč, Tomšík 

Hosté: Hapal 

 
KR bere na vědomí: 

a. Nabídku spolupráce p. Horákové a p. Maliny. 

 

b. Zhodnocení seznamovacího semináře p. Kubíčkem. 

 

KR schválila: 

a. Termín zimního semináře. Ten se uskuteční 14.3.2014 v době od 9:00 do 
17:00 v Příboře v penzionu JAAL. Oběd zajištěn za poplatek 70kč. 

 

b. Program zimního semináře: 

 

• p.Kubíček: změny pravidel fotbalu, výklad pravidla 12 – rozdíl mezi  
slibně se rozvíjejí akcí a zmaření zjevné brankové možnosti 
soupeře, pravidlo 11 – ofsajd, 

• p.Vrána: spolupráce rozhodčích, 

• p.Takáč: vyplňování ZoÚ, popisy přestupků v ZoÚ, 

• p.Dresler: psychologická příprava na utkání, 

• p. Tomšík: představení projektu o náboru nových R. 

 
c. Kritéria pro hodnocení rozhodčích v jarní části soutěžního ročníku 

2014/2015.  

 



d. Účastníky školy mladých rozhodčích: p. Pala, p. Pargáč, p. Rýdel M., 
p.Sladký. 

 
e. Každý člen KR absolvuje v jarní části dohled utkání, které bude řídit 

talentovaný R. 

 

Různé: 

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

 

b. KR navrhuje a žádá p. Malinu o vytvoření fotografické databáze R. 

 
c. KR žádá p. Kvitovou o vytvoření náhradních klíčů od zasedací místnosti 

OFS NJ. 

 
d. KR žádá p. Kvitovou o 3 roky starý seznam R. 

 
e. KR žádá p. Tomšíka o vytvoření koncepce náboru nových R. 

 
f. KR upozorňuje všechny R, že jarní část SR 2014/15 (počínaje zimním 

seminářem) bude sloužit k hodnocení a k následnému rozdělení R do 
skupin (OP, III., IV.) pro řízení utkání SR 2015/16. 

 

 

 

Zapsal v Novém Jičíně dne 16.12.2014 

 

Radim Dresler        Jaroslav Kubíček 

 sekretář KR                                                                                          předseda KR  


