OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ
KOMISE ROZHODČÍCH
Tyršova 8, 695 01 Hodonín

Zápis z jednání komise rozhodčích
1 / 2018-2019
16.srpna 2018
Zahájení:
Pravidelné jednání Komise rozhodčích OFS Hodonín bylo svolané na 17 hodin dne 16.
srpna 2018 na stadionu TJ Slovan Bzenec, předsedou KR OFS Lubošem Drozdym.
Přítomni:
Luboš Drozdy
Lubomír Řičica
Kamil Horňáček

Omluveni:
– předseda
– obsazovací úsek
– sekretář KR

Hosté:

Předvolaní rozhodčí:

-

-

1. Došlá pošta
Zápis z STK č.1 – 4 a OFS č.1 – 4 – KR bere na vědomí.
2. Náhradní seminář rozhodčích
Náhradní seminář rozhodčích se uskutečnil dne 16.8.2018. Seminář absolvovali všichni
rozhodčí, kteří se nezůčastnili řádného semináře, vyjma rozhodčího Patrika Voříška, který
tudíž nebude do okamžiku prozkoušení komisí rozhodčích delegován k mistrovským
utkáním v rámci OFS Hodonín. Semináře se také zůčastnili noví adepti na pozici jak
rozhodčích, tak také proškolených asistentů laiků. Všichni tito zájemci byli komisí
proškoleni a budou zařazeni na listinu rozhodčích či do seznamů proškolených asistentů
laiků. Listina rozhodčích i seznam proškolených asistentů laiků bude zaslána na OFS
Hodonín před nejbližším zasedáním VV OFS Hodonín. Komise se dále shodla na nutnosti
intenzivně pracovat na rozvoji mladých rozhodčích, kteří budou více pod dohledem
delegátů a zůčastní se též nejbližšího VPR.

3. Vyhodnocení činnosti rozhodčích a delegátů
Komise se zabývala vyhodnocením činnosti rozhodčích v rámci odehraných zápasů
posledních kol a konstatuje, že výkony rozhodčích jsou standardní a na očekávané úrovni.
KR zároveň vyslovila spokojenost s činností proškolených asistentů.
4. Nedostatky sportovně technického charakteru
III. A muži: 1. Kolo: Vracov – Čejč: nepotvrzený ZoU D + H oddílem. Nesprávně
uvedený VD u D oddílu. HR nepředal ZoU do STK – HR Vojtěch Husár se trestá 0,5
TB dle sazebníku.
III. A muži: 1. Kolo: Domanín – Čejkovice: nedodržená vzestupnost čísel hráčů D v ZoU
– HR Jakub Zima se trestá 0,1 TB dle sazebníku.
III. B muži 1. Kolo: Želetice – Žádovice: k utkání se nedostavil delegovaný HR - HR
Luděk Vrbovský se předává do DK s návrhem finanční pokuty 500 Kč.
III. B muži: 1. Kolo: Archlebov – Vřesovice: nesprávné uvedení pořadí střelců v ZoU –
HR Vojtěch Husár se trestá 0,2 TB dle sazebníku.
III. C muži: 1. Kolo: Vacenovice B – KEN Veselí: neuveden počet diváků v ZoU – HR
Jaroslav Svoboda se trestá 0,1 TB dle sazebníku.

Zápis vytvořil:

Kamil Horňáček

Schválil:

Luboš Drozdy

