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Komise rozhodčích OFS NJ 

ZÁPIS 9 - SR 2014/2015 
 

ze zasedání KR OFS NJ konaného dne 31. 3. 2015 od 16:00 v Novém Jičíně 

 

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

Hosté: p. Hapal, p. Lakomý 

 
KR bere na vědomí: 

 

a. Zhodnocení zimního semináře panem Kubíčkem. 

 

KR schválila: 

 

a. Zápis o výkonu rozhodčího, kterým R budou hodnoceni v jarní části. 

b. KR rozhodla o počtu 25 hodnocení R z utkání pro jarní část, které vypracují 
členové KR. 

c. KR schválila obsazení soutěží 4.4. – 5.4. 2015. 

d. Termín pracovního semináře rozhodčích 21.4.2015, místo konání bude 
upřesněno. Pozvání budou:   

• Telefonicky kandidáti nebo bývalí rozhodčí. (p. Tomšík) 

• E-mailem všichni aktivní R 

• E- mailem skupina OP – povinná účast. 

 

Pozvánky rozešle p. Dresler.  

 
 

 

 



 

Různé: 

 

a. KR žádá p. Dreslera a p. Hapala o oslovení p. Holíka, p. Klementa, p. 
Macháče v rámci spolupráce při hodnocení R. 

b. KR žádá p. Hapala vyřízení požadavku KR o koupi kamery. 

c. KR pověřuje p. Tomšíka o vypracování dohody o používání a 
zodpovědnosti při práci s kamerou. 

d. KR žádá p. Hapala, aby opatřil sponzorský dar (10 – 20000 Kč) pro účely 
vyhodnocení soutěže R do konce dubna. 

e. KR žádá p. Hapala o oslovení STK, týkající se rozdělení se termínové 
listiny OP pro soutěžní ročník 2015. KR žádá rozdělit listinu hraných utkání 
rovnoměrně na soboty a neděle. Termín dodání návrhu žádá do konce 
dubna. 

f. Žádá p. Kubíčka o oslovení VV, o možnosti oslovení klubů, které si pořizují 
videozáznamy z mistrovských utkání. 

g. Na dnešní zasedání KR se dostavili paní Horáková (10 chyb), p. Lakomý 
Pavel (2 chyby) a p. Veselka (12 chyb). Úspěšně absolvovali pravidlový 
test a jsou zařazeni na listinu OP. 

h. KR zve na další zasedání KR pány Besedu, Mikšíka, Veselku, Mikolandu, 
Bogára, z důvodu nafocení fotek na elektronický průkaz rozhodčího. 

i. KR žádá p. Tomšíka o oslovení rozhodčích, kteří přerušili činnost. 

j. KR žádá p. Tomšíka o zaslání fotografií rozhodčích paní Kvitové. 

k. KR zve na další zasedání KR pana Vrábla. 

 

Zapsal v Novém Jičíně dne 31.3.2015 

Radim Dresler           Jaroslav Kubíček 

 sekretář KR                                                                                    předseda KR  

 


