
Okresní fotbalový svaz Beroun - KR 

U S N E S E N Í 

z výroční členské schůze rozhodčích OFS Beroun konané dne 16.1. 2016 

v restauraci „U Zímů“ ve Zdicích 

 

1. Výroční členská schůze bere na vědomí: 

a) Zprávu předsedy (Petra Hůly s doplněním Františka Duckého) o činnosti KR 

za uplynulé období, vč. zpráv jednotlivých úseků. 

b) Zprávu o hospodaření za rok 2013. 

c) Zprávu předsedy o postavení rozhodčího v daňovém ohledu (ohlášení činnosti, silniční 

daň) 

2. Výroční členská schůze schvaluje: 

a) Zprávu mandátové komise o účasti na dnešním jednání: přítomno 33, omluveno 7, 

neomluveno 2, hosté 1. 

b) Uhradit poplatek 100,- Kč za uskutečnění náhradního semináře. 

c) Za neomluvenou neúčast na VČS rozhodčích uhradí dotyčný pokutu 200,- Kč. 

3. Výroční členská schůze ukládá: 

I. Komisi rozhodčích OFS Beroun: 

a) Pokračovat v náboru nových rozhodčích. 

b) V případě zájmu klubů sehrát utkání XI. rozhodčích.  

c) Informovat včas všechny rozhodčí a delegáty o změnách pravidel, soutěžního řádu 

a hospodářských směrnic souvisejících s jejich činností. 

d) Účelně a hospodárně nakládat s vybranými finančními prostředky. 

e) Nedodržování termínů stanovených KR pro plnění jednotlivých úkolů v souladu 

s předpisy FAČR trestat pozastavením obsazování k řízení utkání nebo peněžitou 

pokutou. 

f) Pokračovat v postizích za nesprávné vyplňování zápisů o utkání. Tyto pokuty budou 

vybírány 2x ročně, a to na výroční členské schůzi a na letním semináři. Rozhodčí, 

kteří se těchto akcí nezúčastní, musí před akcí spolu s omluvou zaplatit případnou 

pokutu. V případě nezaplacení, bude rozhodčímu pozastaveno delegování na utkání 

do doby zaplacení. 

g) Zajistit dodavatele na nákup nových dresů pro členy KR OFS Beroun. 

II. Rozhodčím a delegátům OFS Beroun: 

a) V termínu do 4.3. 2016 zaplatit členský příspěvek RO 200,- Kč, DS a RO řídící pouze 

utkání mládeže 100,- Kč . 

b) Řádně hlásit případné změny kontaktů včetně emailových adres. 

c) Sledovat svůj e-mail, na který budou rozhodčím a delegátům zasílány případné 

informace důležité pro jejich činnost a sledovat úřední desku OFS Beroun. 

d) Do 28.2. 2016 zaplatit prostřednictvím klubu nebo samostatně členský příspěvek 

FAČR ve výši 200,- Kč. 

e) Důsledně kontrolovat vybavení pořadatelské služby vestami HP a pořadatel. 

Ve Zdicích 16.1. 2016 

        

      


