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Komise rozhodčích OFS NJ 

ZÁPIS 5 - SR 2014/2015 
 

ze zasedání KR OFS NJ konaného dne 31. 10. 2014 od 15:30 v Novém Jičíně 

 

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

Hosté: p. Ing. Patka, Hapal 

 
KR bere na vědomí: 

a. Návrh místa zimního semináře v Příboře – penzion Jaal. KR pověřuje pana 
Takáče o zjištění přesnějších a podrobnějších informací ohledně penzionu 
Jaal. 

 

KR schválila: 

a. Z důvodu mimořádné události umrtí pana Michela pověřuje KR pana 
Hapala a pana Vránu o obsazování soutěží do konce podzimní částí. 

 

b. Termín pro odevzdání vyplněného evidenčního listu rozhodčího je 
22.11.2014. Rozhodčí, kteří tak neučiní, KR jim pozastaví delegace. 

 
c. KR dnešním dnem uvolňuje činnost panu Býmovi a pověřuje pana Vránu, 

aby poučil pana Býmu o vyplňování zápisu o utkání.  

 

d. Seznamovací seminář s KR se uskuteční 22.11.2014 od 9 do 12 hodin 
v Novém Jičíně v hotelu & restauraci Rusty’s. KR pověřuje pana Dreslera o 
zaslání pozvánek. 

 

 

 

 

 



Různé: 

a. KR žádá Disciplinární komisi o udělování trestů dle disciplinárního řádu. 

 

b. KR žádá rozhodčí, v případě vyloučení členů družstva, aby sledovali 
v zápise DK její rozhodnutí. V případě nejasností kontaktovali sekretáře 
KR. 

 

c. KR žádá paní Kvitovou o zveřejňování zápisu DK na stránky www.ofsnj.cz 

 

d. KR žádá rozhodčí, aby na zadní straně zápisu o utkání (popř. v příloze) 
podrobně uváděli podstatné okolnosti, jak je uvedeno v pravidlech fotbalu 
(pravidlo 5, článek 30). Rozhodčí je povinen vyjádřit se k námitkám 
kapitánů, k přestupkům vyloučených členů družstev, ke svým závažným 
rozhodnutím a ke sporným herním situacím, k důvodu a délce nastavení 
nebo prodloužení doby hry. 

 
e. KR žádá rozhodčí, v případě že mají společnou delegaci či cestují na 

utkání jedním osobním vozidlem, jsou rozhodčí povinni uvádět trasu do  
ZOÚ, jak je uvedeno v rozpisu soutěže Čl. 46 – Náhrady rozhodčím a 
delegátům 46.4. 

 
f. KR žádá pana Takáče a pana Dreslera o vytvoření vzorového vyplněného 

ZOÚ jako předlohu pro rozhodčí. 

 
g. KR pověřuje pana Kubíčka, aby připravil nový statut KR. 

 
h. Na dnešní zasedání KR se dostavil pan Veselka. Úspěšně absolvoval 

pravidlový test (7chyb). Po registraci do FAČR bude zařazen na listinu 
rozhodčích OFS NJ. 

 
i. KR žádá pana Tomšíka o aktualizaci kilometrovníku OFS NJ. 

 
 

 

 

Příští zasedání KR se uskuteční dne 18.11.2014 od 15:30 hodin v sídle OFS Nový 
Jičín. 

 

Zapsal v Novém Jičíně dne 31.10.2014 

 

Radim Dresler        Jaroslav Kubíček 

 sekretář KR                                                                                          předseda KR  


