OFS Beroun – KR
Zápis
z jednání komise rozhodčích OFS Beroun konané dne 27. 11. 2021 v Nových Hutích.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Přítomni: Šnajdr J., Palek M., Gall J., Špicl M., Kareš M.
Omluven: Červenka M.
Hosté: Lípa O., Bidšovský P.
Program jednání:

1. Kontrola zápisu z minulé schůze
2. Hodnocení zimního semináře RO a D OFS Beroun
3. Příprava VČS a náhradního zimního semináře
4. Různé

1./ Kontrola zápisu z minulé schůze
- Všechny úkoly splněny bez připomínek.
2./ Hodnocení zimního semináře RO a D OFS Beroun
Zimní seminář proběhl i přes různá covidová omezení za účasti 21 RO a D. Byl
bezezbytku splněn celý plánovaný program. Hlavními školiteli byli pp. Gall a Bidšovský.
RO absolvovali plánovaný test z fotbalových norem a 2 části postřehového testu, vyslechli
přednášku o změnách pravidel. Nejčastější nedostatky v zápisech o utkání připomněl všem
p. Palek. Aktuální informace KR a připomínky za omluvené zástupce STK přednesl
p. Šnajdr. Přínosem byla obsáhlá přednáška s video ukázkami předsedy KR SKFS Praha
p. Blažeje, za což mu velice děkujeme. Fyzickou kondici prověřil devíti kilometrový výlet
do okolí. Svojí účastí obohatil program semináře i předseda OFS Beroun p. Lípa, který
poděkoval všem za odvedenou práci, seznámil nás s aktuálním děním a plánovanými
akcemi OFS. V pátek naše jednání zpestřili informacemi i členové VV OFS pp. Zítka a
Košťálek. Nadstandardní péče byla věnována začínajícím RO. Škoda, že byli přítomni jen
3! OFS děkujeme za úhradu pobytu za seminář. Cestovné bylo hrazeno z prostředků KR,
řidičům děkujeme za bezpečnou dopravu. Na základě spokojenosti s ubytováním,
stravováním i přístupem personálu rozhodli přítomní RO o uskutečnění příštího semináře
opět v penzionu Vozzyk v posledním listopadovém víkendu roku 2022.
3./ Příprava VČS a náhradního zimního semináře
VČS KR OFS Beroun se bude konat v sobotu 22. 1. 2022 od 10.00 hodin ve Stašově.
Jednání bude řídit p. Gall. Zprávy za jednotlivé úseky předají všichni p. Šnajdrovi do
16. 1. 2022, který přednese celkovou zprávu. Samostatnou zprávu za HÚ přednese p.
Kareš. Na VČS budou vybírány členské příspěvky (p. Kareš) a pokuty za podzim 2021
(p. Palek). Prezenci zabezpečí p. M. Špicl. Balíčky pro jubilanty zajistí p. Šnajdr.
Pozvánka s programem bude zaslána p. Šnajdrem všem RO a D do 15. 1. 2022. Účast
všech RO a D povinná!!! Po ukončení VČS se uskuteční náhradní zimní seminář pro RO,
kteří se nezúčastnili řádného semináře a pro začínající RO (cca od 12.30 do 17.00 hodin)
4./ Různé
- Předseda OFS nás informoval o závěrech z jednání VV OFS Beroun, zejména o
požadavku na zvážení dalšího působení RO Marxe na našem okrese a možnosti stanovení
věkové hranice RO pro řízení utkání OP. Vše bude projednáno na lednovém jednání KR
za přítomnosti p. Marxe.
- KR OFS Beroun děkuje všem RO, kteří reprezentovali naši komisi na turnaji v Unhošti.
Z 12 okresů obsadili 10. místo.
- Příští jednání KR se bude konat 12. 1. 2022 od 17.00 hodin na OVV ČUS Beroun
Za KR OFS Beroun: Jan Šnajdr, předseda KR

