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Komise rozhodčích OFS NJ 

ZÁPIS 8 - SR 2014/2015 
 

ze zasedání KR OFS NJ konaného dne 5. 3. 2015 od 16:00 v Novém Jičíně 

 

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

Omluveni: p. Kubíček 

 
KR bere na vědomí: 

a. Vyřazení p. Besedy z listin rozhodčích MS KFS. Pan Beseda bude po 
úspěšném absolvování semináře zařazen na listinu OFS NJ. 

b. Vyřazení pana Sladkého Ondřeje ze „Vzdělávacího programu rozhodčích 
MS KFS“ z důvodu neplnění si základních povinností vůči KR MS KFS. 

 

KR schválila: 

a. KR schválila zařazení p. Kontoršikova do KR OFS NJ. Tímto vítá nového 
člena na obsazovacím úseku. 

 

b. Program zimního semináře, který je přílohou tohoto zápisu. 

 
c. Kritéria hodnocení testu pravidel fotbalu, který je složen ze 40 otázek 

 

• Pro zařazení do OP  je povoleno 10 chyb 

• III. – IV. třída je povoleno 14 chyb 

• 15 chyb a více rozhodčí bude do splnění testu řídit utkání mládeže 

 
d. Příspěvek rozhodčích na seminář 100 Kč, v ceně 100 Kč mají rozhodčí 

zahrnut oběd. 

 

e. Neomluvená účast na semináři, znamená omezení delegace do rozhodnutí 
KR. 



 

f. KR upozorňuje všechny rozhodčí, aby si na seminář rozhodčích vzali 
s sebou průkaz rozhodčího. 

Různé: 

a. KR děkuje paní Kvitové za vyzvednutí průkazů rozhodčích od pana 
Janoška pro pány Hapala, Mikšíka, Mikysku, Sladkého. Zmiňovaní 
rozhodčí si na seminář připraví 100 Kč, poplatek za průkaz. 

 

b. KR upozorňuje všechny rozhodčí, kteří nebudou mít zaplacený členský 
příspěvek, nebudou delegováni na utkání. 

 
c. KR žádá pana Tomšíka o zajištění fotoaparátu na seminář rozhodčích. 

 
d. KR žádá pana Kontoršikova o zajištění dresu Adidas na seminář rozhodčích. 

 

 

Zapsal v Novém Jičíně dne 5.3.2015 

 

Radim Dresler        Miloslav Vrána 

 sekretář KR                                                                                                  místopředseda KR  

 

PŘÍLOHA č.1 

Seminář rozhodčích OFS NJ  

Sobota 14.3.2015 Příbor pension JAAL 
Příspěvek 100 Kč 

 

Program: 

 

9:00 – 9:30  Zahájení semináře, vize KR  - Kubíček, Vrána 

9:30 – 10:15  Testy z pravidel fotbalu   - Tomšík 

10:30 – 11:30 Hosté      - Dresler 

11:30 – 12:30 Výklad a změny pravidel   - Kubíček 

• změny pravidel 

• pravidlo 11 – ofsajd 

• bezohledná hra a nesportovní chování 

• surová hra (ČK) 

12:30 – 13:15 Oběd 



13:15 – 13:30 Focení rozhodčích    - Tomšík 

13:30 – 14:30 Psychologie      - slečna Baumová 

14:30 – 15:30 Výklad pravidel    - Vrána 

• slibně se rozvíjející akce 

• zmaření zjevné brankové příležitosti 

• spolupráce R/AR 

• hra rukou 

15:30 – 17:00 Vyplňování zápisu, popisy přestupků -Takáč, Dresler 


