OFS Beroun – KR
Zápis
z jednání komise rozhodčích OFS Beroun konané dne 8. 6. 2022 na OVV ČUS Beroun.
Přítomni: Šnajdr J., Gall J., Palek M., Bidšovský P.
Omluveni: Kareš M., Špicl M., Červenka M., Košťálek M., Lípa O.
Program jednání:

1. Kontrola zápisu z minulé schůze
2. Zprávy z úseků
3. Příprava letních seminářů
4. Různé

1./ Kontrola zápisu z minulé schůze
- Úkoly splněny bez připomínek.
2./ Zprávy z úseků
- OÚ: Probíhá obsazování mistrovských i přátelských utkání. Zatím se podařilo obsadit
všechna utkání vč. požadavků SKFS.
- ÚMŠ: Byli vyškoleni 3 noví RO: pp. Radek Fleischer, Jiří Severin a Jakub Svárovský
- PÚ: Do PÚ byl předán RO Palič Jan za nesprávné střídání hráčů. Vyřešeno pohovorem a
finanční pokutou. Stále probíhají pravidelné kontroly ZoU.
3./ Příprava letních seminářů
Letní seminář se bude konat v neděli 31. 7. 2022 od 9.00 hodin v restauraci U Vrbů
ve Stašově. Prezentace bude probíhat od 8.45 hodin. Sraz členů KR je v místě konání
semináře v 8.30 hodin. Na programu semináře budou tradiční testy z fotbalových norem,
hodnocení nedostatků v ZoU za jarní část sezóny, vč. vybírání pokut, ale hlavně informace
o změnách pravidel, se kterými nás přijede seznámit krajský pravidlový lektor, a další
aktuality související s novou sezónou 2022/2023. Předpokládané ukončení semináře bude
obědem kolem 12.30 hodin. Mladí (začínající) RO se zdrží ještě zhruba do 14.00 hodin!
Věříme ve 100% účast všech RO a D. Pokud se z vážného důvodu nebudete moci
v uvedený termín semináře zúčastnit, zašlete omluvu na e-mail p. Šnajdra. Absolvování
semináře je podmínkou pro řízení mistrovských utkání OFS Beroun. Ti RO, kteří
se nezúčastní řádného semináře, nebudou obsazeni na úvodní kola soutěží. Náhradní
seminář (upozorňujeme, že zpoplatněný) se bude konat v pondělí 15. 8. 2022 od 17.00
hodin na OVV ČUS Beroun.
4./ Různé
- Informaci z jednání KR SKFS s předsedy KR OFS podal p. Šnajdr.
- O vybavení RO novými dresy pro příští sezónu není stále rozhodnuto. Přestože o tom
nerozhodují ti, kteří tyto dresy budou nosit, tedy RO, věříme, že bude vybráno dobře a
dresy budou zajištěny a distribuovány RO včas.
- Pro sezónu 2022/2023 bude dle rozpisu soutěží upraven sazebník pokut pro RO OFS.
- Příští jednání KR se bude konat dle aktuálních potřeb KR, zřejmě po náhradním
semináři v pondělí 15. 8. 2022 na OVV ČUS Beroun.

Za KR OFS Beroun:
Jan Šnajdr, předseda KR

