
OFS Beroun – KR 

Z á p i s 

 

z jednání komise rozhodčích OFS Beroun konané dne 6. 11. 2019 na OVV ČUS Beroun 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Přítomni: Šnajdr J., Pecka Vl., Palek M., Gall J., Ducký Fr. 

 

Program jednání:  1. Kontrola zápisu z minulé schůze 

                    2. Zprávy z úseků 

 3. Protest Karlštejna 

 4. Příprava zimního semináře 

 5. Různé 

 

1./ Kontrola zápisu z minulé schůze 

     - Bez připomínek. 

 

2./ Zprávy z úseků 

     - OÚ: Celá podzimní sezóna byla obsazena, i díky novým RO, bez větších problémů, dle  

                možností byly a jsou obsazovány i vyšší soutěže. 

     - ÚMŠ: V průběhu podzimní části soutěže byli proškoleni a zařazeni do soutěží 4 RO.  

                   Z nových adeptů to byli: Ehl Vlastimil, Palič Jan a Špicl David, z OFS Benešov  

                   k nám přešel Filo Ivan. U dalších 4 – 5 zájemců je zatím nárůst nulový. 

     - PÚ: Probíhají pravidelné kontroly Zápisů o utkání. Do PÚ byli předáni RO: Ducký  

               František (vyřešeno pohovorem, bez shledání pochybení), Pos Josef (postup RO  

               v rozporu se standardem řízení utkání, bude řešeno finančním postihem dle 

               sazebníku pokut RO a D) a Sekerka Pavel (bez shledání pochybení, metodicky bude  

               tato situace řešena na seminářích RO k ujednocení postupu).  

 

3./ Protest Karlštejna 

     Komise projednala protest Karlštejna vč. vyjádření AR1 p. Duckého. Komise nemá důvod  

     pochybovat o pravdivosti údajů v Zápisu o utkání, protest Karlštejna považuje pouze za  

     účelový a ničím nepodložený. Protest se zamítá.  

 

4./ Příprava zimního semináře 

     Zimní seminář RO a D se uskuteční v termínu od čtvrtka 28. 11. do neděle 1. 12. 2019  

     v penzionu Vozzýk v Nových Hutích na Šumavě. Přihlášeno je celkem 15 RO a D. Ostatní  

     místa budou doplněna rodinnými příslušníky. Plán dopravy zpracuje a oznámí p. Šnajdr.  

     Metodickou část připraví pp. Gall, Ducký a Knotek. Informaci z PÚ připraví p. Palek.   

     Organizační záležitosti projednají v průběhu semináře pp. Šnajdr a Pecka. Poslední  

     organizační pokyny před odjezdem obdrží účastníci semináře od p. Šnajdra emailem. 

  

5./ Různé 

     - VČS KR se bude konat v průběhu ledna 2020, termín a místo budou oznámeny na  

       semináři RO a D v Nových Hutích. Pozvánka všem členům bude zaslána emailem  

       v dostatečném předstihu. 

     - Náhradní zimní seminář se uskuteční 4. března 2020 od 18.00 hodin na OVV ČUS 

        Beroun. 

     - Příští jednání KR proběhne v rámci semináře v Nových Hutích. 

 

Za KR OFS Beroun: 

    Jan Šnajdr, předseda KR 


