
OFS Beroun – KR 

 

Z á p i s 

z jednání komise rozhodčích OFS Beroun konané dne 22. 9. 2021 na OVV ČUS Beroun.  

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

 

Přítomni: Šnajdr J., Palek M., Gall J., Červenka M. 

Omluveni: Špicl M., Kareš M. 

Hosté: Košťálek M., Bidšovský P. 

 

 

Program jednání:  1. Kontrola zápisu z minulé schůze 

                    2. Zprávy z úseků 

 3. Příprava zimního semináře RO a D OFS Beroun 

 4. Různé 

 

 

1./ Kontrola zápisu z minulé schůze 

     - Všechny úkoly splněny bez připomínek. 

 

2./ Zprávy z úseků 

     - OÚ: Všechna okresní utkání byla obsazena, mimo 1 víkendu byly uspokojeny i  

                požadavky krajského svazu. Aktivita některých (hlavně mladších) RO však není  

                na potřebné úrovni (omluvy, výmluvy…). 

     - ÚMŠ: Školení nových RO: Fikrle Jan, Pixa Roman, Škarda Martin a Bartoš Pavel.  

                  Probíhá příprava zimního semináře.             

     - PÚ: Probíhají pravidelné kontroly zápisů o utkání. Od začátku sezóny bylo řešeno  

               několik prohřešků, které nastaly hlavně změnami fotbalových norem. Většina 

               prohřešků  byla vyřešena pohovorem a finančním postihem dle sazebníku pokut KR.  

               Protest TJ Zaječov byl projednán za přítomnosti p. Marxe. P. Marxovi byla omezena  

               delegace na utkání OP na 4 kola. OÚ vyhoví žádosti o neobsazování p. Marxe na  

               utkání TJ Zaječov. 

 

3./ Příprava zimního semináře RO a D OFS Beroun 

     Seminář je v termínu 25. – 28. 11. 2021 zarezervován. Kromě pravidelných testů budou  

     podrobně probírány a vysvětlovány záležitosti, ve kterých RO v podzimní části soutěží  

     nejvíce chybovali. Největší pozornost bude věnována mladým a začínajícím RO. Součástí  

     programu budou i ukázky herních situací. Dosud není dořešen způsob dopravy.  

 

4./ Různé 

     - Upozornění:  

       Změna rozpisu soutěží ze dne 22. 9. 2021. Oddíly již nemají povinnost předkládat  

       rozhodčímu utkání soupisku „A“ týmu.  

     - Všichni rozhodčí jsou povinni sledovat aktuálně vyhlašovaná protiepidemická  

       opatření zveřejňovaná na internetových stránkách FAČR a plně je respektovat!!! 

     - Příští jednání KR bude svoláno začátkem listopadu nebo dle aktuálních potřeb, běžné  

       záležitosti budou řešeny internetovou poštou. 

 

 

Za KR OFS Beroun: 

    Jan Šnajdr, předseda KR 


