
OFS Beroun – KR 

 

 

Z á p i s 

 

z jednání komise rozhodčích OFS Beroun konané dne 2. 12. 2020 na OVV ČUS Beroun.  

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

 

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

     - Změna termínu zimního semináře na horách - viz. bod 3 

     - ostatní bez připomínek. 

 

2./ Zprávy z úseků 

     - OÚ: Do přerušení soutěží probíhalo obsazování mistrovských utkání, v současné době  

                jsou všechny soutěže přerušeny  

     - ÚMŠ: Příprava zimního semináře a proškolení nových RO 

     - PÚ: Do přerušení probíhaly pravidelné kontroly zápisů o utkání 

 

3./ Příprava zimního semináře 

     Zimní seminář RO a D se uskuteční v novém termínu, a to od čtvrtka 7. 1. do neděle 10. 1.  

     2021 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 (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. Termín na zaplacení zálohy je do 30. 12. 2020!!! Zaplacená záloha = 

     potvrzení přihlášky!!! Nenaplněná kapacita bude doplněna rodinnými příslušníky.  

     Podrobné informace obdrží všichni přihlášení e-mailem do 4. 1. 2021. 

     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“!!! Vše bude  

       řešeno na seminářích! Bez nově podepsaného prohlášení nebude nikdo na utkání  

       nominován!!! Všechny případné změny musíte ihned hlásit předsedovi KR OFS Beroun  

       p. Šnajdrovi.  

     - Na dnešní jednání bylo přizváno 5 zájemců o činnost RO: Matěj Soták, Petr Berentes,  

       Václav Kohout, Miroslav Nusl a Jan Hušner – dostavil se jen p. Nusl!!! 

     - Příští jednání KR se bude konat v průběhu semináře v Nových Hutích, kde budou  

        oznámeny i termíny VČS, semináře a náhradního semináře na OVV ČUS Beroun. 

 

 

Za KR OFS Beroun: 

    Jan Šnajdr, předseda KR 


