
OFS Beroun – KR 

 

 

Z á p i s 

z jednání komise rozhodčích OFS Beroun konané dne 17. 10. 2022 na OVV ČUS Beroun 

 

Přítomni: Šnajdr J., Gall J., Palek M., Kareš M., Špicl M., Bidšovský P., Košťálek M. 

Omluveni: Červenka M., Lípa O. 

 

 

Program jednání:  1. Kontrola zápisu z minulé schůze 

                    2. Zprávy z úseků 

                    3. Příprava zimního semináře 

 4. Různé 

 

 

1./ Kontrola zápisu z minulé schůze 

     - Úkoly splněny bez připomínek, mimo zajištění nových dresů (viz. Různé) 

 

2./ Zprávy z úseků 

     - OÚ: Probíhá obsazování mistrovských utkání. Díky ochotě, hlavně starších RO,  

                se podařilo obsadit všechna utkání vč. požadavků SKFS. 

     - ÚMŠ: Podmínky semináře splnilo na letním semináři a následném náhradním semináři 

                  celkem 25 okresních RO a 4 DS. Dnes byli proškoleni 2 noví RO: jsou to pp.  

                  Luboš Ležal a Petr Šlapák. Po splnění všech podmínek budou postupně  

                  zařazováni dle potřeb OÚ k řízení mistrovských utkání. 

     - PÚ: Do PÚ byli předáni RO Hájek Václav, Nusl Miroslav, Sekerka Pavel, Závora  

               Vlastimil a Fikrle Jan. Se všemi byly nedostatky vyřešeny pohovorem, závažnější 

               přestupy budou dořešeny finanční pokutou. Stále probíhají pravidelné kontroly ZoU. 

 

3./ Příprava zimního semináře 

     Seminář se uskuteční v penzionu Vozzyk v Nových Hutích na Šumavě v termínu  

     24. – 27. 11. 2022. Termín je zarezervován. Účastnický poplatek bude uhrazen 

     z prostředků OFS Beroun. Doprava bude zajištěna vlastními auty na náklady KR.  

     Rozdělení svozu zašle všem účastníkům p. Šnajdr. Program semináře je připraven. Kromě  

     pravidelných testů budou podrobně probírány a vysvětlovány záležitosti, ve kterých RO 

     v podzimní části soutěží nejvíce chybovali. Písemné materiály jsou na seminář připraveny.  

     Největší pozornost bude věnována mladým a začínajícím RO. Součástí programu budou 

     i ukázky herních situací. Účast na semináři je povinná!!! Potvrzení své účasti zašlete  

     e-mailem p. Šnajdrovi. Omluvy (pouze z vážných důvodů) zasílejte rovněž p. Šnajdrovi 

      

4./ Různé 

     - Vybavení RO novými dresy není stále dořešeno, probíhá jednání mezi VV OFS Beroun  

       a firmou Penalty 

     - Pro sezónu 2022/2023 byl upraven a schválen sazebník pokut, podrobně s ním budou  

       seznámeni účastníci seminářů. 

     - Výběr okresních RO se zúčastní krajského turnaje RO v sobotu 19. 11. 2022 v Unhošti,  

       dresy od sekretáře svazu vyzvedne M. Palek. 

     - Příští jednání KR se bude konat na zimním semináři v Nových Hutích. 

 

 

                                                   Za KR OFS Beroun:  

      Jan Šnajdr, předseda KR 

 


