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Komise rozhodčích OFS NJ 

ZÁPIS 1 - SR 2017/2018 
ze zasedání KR OFS NJ konaného dne 11. 8. 2017 od 17:00 v Novém Jičíně. 

 

Přítomni: p. František Mužík, Maxim Kontoršikov, Radim Dresler. 

Omluveni: p. Lukáš Pařenica, Zbyněk Tomšík. 

 

KR bere na vědomí: 

a. Zápisy odborných komisí OFS Nový Jičín. 

 

KR schválila: 

a. Provedla hodnocení výkonnosti R SR 16/17 a navrhuje výkonnému výboru Listinu 
rozhodčích OFS Nový Jičín pro SR 2017/18. 

b. Rozhodčí, kteří neabsolvovali teoretické přezkoušení z PF, mají možnost si 
teoretické přezkoušení PF po předchozí elektronické emailové domluvě se 
sekretářem OFS splnit do 7. 9. 2017 v sídle OFS Nový Jičín. 

 V případě nesplnění v daném termínu, bude R udělena pořádková pokuta.  

c. Upozorňuje všechny rozhodčí OFS NJ (ŘKM, MSKFS, OFS), o plnění povinnosti 
účasti na seminářích OFS NJ – z důvodu delegování R na utkání OFS. 

 V případě neomluvené účasti (elektronickou emailovou formou), bude R 
udělena pořádková pokuta.  

d. Upozorňuje všechny R na náhrady dopravného uvedené v ZoU - Článek RS 38.3. 

 Pokud rozhodčí nebo delegát použije vlastní osobní vozidlo, vzniká pro 
něho nárok na vyplacení náhrady 5 Kč za ujetý km z místa bydliště do 
místa utkání a zpět nejkratším směrem. 

 V případě zjištění hospodářskou komisí nějakých nedostatků, budou R 
přeplatky dopravného vracet pořádajícímu oddílu a navíc bude R udělena 
pořádková pokuta. 

e. Upozorňuje všechny R, že v utkáních mužů, nesmí být uveden ve funkci 
oddílového asistenta rozhodčího osoba mladší 18 let. 
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f. KR uděluje panu Tomáši Malému pořádkovou pokutu 100 Kč.  

 Za pozdní omluvu neúčasti na utkání, na které byl delegován. 

g. Všechny pořádkové pokuty jsou R povinni uhradit nejpozději do 15 dnů od 
zveřejnění na účet OFS NJ č. 2500774570/2010, jako variabilní symbol je nutné 
své ID a uvést do zprávy své příjmení. 

 

Zapsal v Novém Jičíně dne 11. 8. 2017 

Bc. Radim Dresler       František Mužík                
sekretář KR                                                                                               předseda KR  


