OFS Beroun - KR
Zápis
z jednání komise rozhodčích OFS Beroun konané dne 3. 10. 2018 na OVV ČUS Beroun.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Přítomni: Šnajdr J., Pecka Vl., Gall J., Palek M.
Omluven: Ducký Fr.
Přizván: Marx I.
Program jednání:

1. Kontrola zápisu z minulé schůze
2. Zprávy z úseků
3. Zimní seminář
4. Různé

1./ Kontrola zápisu z minulé schůze
- RO Marx požádal o přizvání na jednání KR z důvodu nesouhlasu s uložením pokuty za
utkání st. žáků Loděnice : Nižbor. Po rozboru zprávy RO byla pokuta snížena o 0,8 bodu,
s čímž p. Marx vyslovil souhlas. Vyměřenou pokutu na jednání zaplatil. Dnešním dnem
má uvolněnou činnost RO OFS Beroun.
- Zimní seminář na horách - viz. bod 3
- Ostatní bez připomínek
2./ Zprávy z úseků
- OÚ: I přes kapacitní problémy se daří všechna okresní utkání obsazovat.
- ÚMŠ: Byl vyškolen nový delegát p. Mázdra, který již dohlížel na obnovenou premiéru
RO Štěpánka.
- PÚ: Do PÚ byli předáni RO: Červenka, Závora, Kareš a Bican - všechny prohřešky jsou
řešeny bodovým postihem. Dále probíhají pravidelné kontroly všech Zápisů o utkání
s bodovým postihem dle schváleného sazebníku.
3./ Zimní seminář
Seminář se bude konat v Nových Hutích na Šumavě v penzionu Vozzýk od čtvrtka 24. do
neděle 27. ledna 2019. Poplatek za seminář (ubytování a polopenze) je ve výši 1.650,- Kč.
Doprava bude zajištěna společným autobusem na náklady OFS. Zálohu ve výši 1.000,- Kč
přijímá p. Šnajdr a p. Pecka, nebo ji můžete zaslat na účet 307189143/0800, variabilním
symbolem bude vaše ID ve FAČR. Termín na zaplacení zálohy je do 30. 11. 2018!!!
4./ Různé
- RO, kteří doposud nedoplnili své chybějící údaje ve svém profilu, zašlou tyto údaje p.
Milfaitovi na email OFS. Dále RO: Červenka, Franc, Juppa, Králík a Vlachopulos A.
zašlou p. Milfaitovi svoji fotografii, nebo ji zašlou naskenovanou na stejný email, a to do
15. 10. 2018. Nesplnění těchto úkolů do tohoto termínu bude považováno za neplnění
nařízení svazu a patřičně finančně ohodnoceno!!!
- VČS KR OFS Beroun se bude konat v sobotu 12. 1. 2019 od 9.00 hodin ve Stašově.
Účast všech RO a D povinná!!!
Za KR OFS Beroun:
Jan Šnajdr, předseda KR

