
OFS Beroun – KR 

 

 

Z á p i s 

 

z jednání komise rozhodčích OFS Beroun konané dne 7. 10. 2020 na OVV ČUS Beroun.  

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

 

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

Omluven: Gall J. 

 

Program jednání:  1. Kontrola zápisu z minulé schůze 

                    2. Zprávy z úseků 

 3. Příprava zimního semináře 

 4. Různé 

 

1./ Kontrola zápisu z minulé schůze 

     - Bez připomínek. 

 

2./ Zprávy z úseků 

     - OÚ: Mistrovská utkání jsou obsazována dle rozlosování, práci ztěžují koronavirová  

                opatření, množství dohod a odklady utkání. 

     - ÚMŠ: Náhradní semináře s RO Červenkou a Špivákem, proškolení nových RO –  

                  Černý Petr a Vetchý Jiří. 

     - PÚ: Pravidelné kontroly zápisů o utkání. Zatím nedošlo k žádným závažným  

               nedostatkům. 

 

3./ Příprava zimního semináře 

     Zimní seminář RO a D se uskuteční v termínu od čtvrtka 26. 11. do neděle 29. 11. 2020 

     v penzionu Vozzýk v Nových Hutích na Šumavě. Poplatek za seminář (ubytování a  

     polopenze) činí 1.650,- Kč. Doprava bude vlastními auty na náklady OFS (bude  

     proplaceno jízdné 8 automobily, řidiči budou dohodnuti dle přihlášek). Zálohu ve výši 

     1.000,- Kč přijímá p. Šnajdr a p. Pecka, nebo ji můžete zaslat na účet p. Šnajdra 

     307189143/0800, variabilním symbolem bude vaše ID ve FAČR. Zaplacená záloha =  

     přihláška!!! Termín na zaplacení zálohy je do 3. 11. 2020!!! Nenaplněná kapacita bude  

     doplněna rodinnými příslušníky po termínu pro zaplacení zálohy! Podrobnější iformace  

     budou součástí zápisu z příštího jednání KR dne 4. 11. 2020. 

     Uskutečnění akce bude závislé na vyhlášených vládních protikovidových opatření!!! 

 

4./ Různé 

     - Důležité – COVID-19!!! 

       Pokud byla některému z RO nařízena karanténa nebo byl pozitivně diagnostikován  

       s nemocí COVID-19, musí vyplnit nové „Prohlášení o bezinfekčnosti“!!! Bez nově  

       podepsaného prohlášení nebude nikdo na utkání nominován!!! Všechny případné změny 

       musíte ihned hlásit předsedovi KR OFS Beroun p. Šnajdrovi.  

     - Noví zájemci o činnost RO: Matěj Soták a Petr Berentes - ani jeden se dnes nedostavil!!! 

     - Příští jednání KR se bude konat ve středu 4. 11. 2020 od 18,00 hodin na OVV ČUS  

       Beroun. 

 

 

Za KR OFS Beroun: 

    Jan Šnajdr, předseda KR 


