Komise rozhodčích
Okresního fotbalového svazu Šumperk

Věc:

Zápis KR OFS Šumperk č.5

Místo konání: Písařov

Datum: 18. 11. 2019; Čas: 17:30 hod

Přítomni:

Komise rozhodčích: Balcárek Jiří, Langhammer Luděk ml., Straka Michal,
Hampl Evžen, Aberle Jiří

Program:

1. Zahájení
2. Zprávy z úseků
3. Životní jubileum – Petr Jílek
4. Zhodnocení práce KR za rok 2019
5. Strategický plán KR na roky 2020-2024
6. Diskuze
7. Závěr

1. Zahájení – schůzi zahájil předseda KR a přivítal ostatní zúčastněné
2. Zprávy z úseků – členové jednotlivých úseků podali informace o jejich práci z nichž
předseda zpracuje kompletní zhodnocení práce KR za r. 2019
3. Jubilant Petr Jílek - předseda KR pogratuloval R Petru Jílkovi k životnímu jubileu a
předal poukázku k nákupu sportovního vybavení v hodnotě 500Kč.
4. Zhodnocení práce KR za rok 2019 – KR se scházela pravidelně a účelně řešila otázky
v rámci svých kompetencí. Proběhli dva úspěšné semináře rozhodčích. Během roku
2019 ukončil své působení v rámci komise Ing. Sládek a na pozici sekretáře nastoupil R
Jiří Aberle.
5. Strategický plán KR na 2020-2024 – předseda KR seznámil ostatní členy s obsahem
strategického plánu pro KR, který zpracoval za KR a přeposlal jej místopředsedovi OFS
k zapracování do strategického plánu za OFS
Okresní fotbalový svaz
Tyršova 12
787 01 Šumperk

obsazovací úsek KR: ouspk@seznam.cz (733 520 905)
sekretář KR: kr.ofs.spk@seznam.cz (603 152 497)
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6. Diskuse:
a) Odměny – předseda KR seznámil členy s odměnami za práci v komisi za r. 2019
b) Závěrečná schůze VV a OK – všichni členové KR potvrdili svou účast na závěrečné
schůzi VV dne 29.11.2019 v Leštině.
c) Utkání I.B třídy (2019710A3B1105) Loštice – Moravský Beroun – byli delegování 2
R OFS Šumperk jako AR1 Ing. Rulíšek Vladislav a ARS Horáček Miroslav. Došlo
k situaci, kdy nebyli vloženi do zápisu administrátorem. HR nevěděl, jak změnit
rozhodčí laiky na delegované rozhodčí a nebyly přiřazeny paušály. Následně bylo
doplněno administrátorem KFS OL a paušály proplaceny. Pro poučení bude tato
situace a její správné řešení před zahájením MU zmíněna na dalším semináři OFS
Šumperk.
d) V IS FAČR jsou nové testy z pravidel fotbalu. Sekretář bude informovat všechny R
OFS Šumperk e-mailem o jejich umístění a jak se k nim dostat.
e) Předseda KR důrazně upozornil ostatní členy komise, aby včas reagovali na
e-mailové zprávy.
f) Proběhla diskuse o způsobu získávání nových rozhodčích, při které bylo mimo jiné
zmíněno, že rozhodčí OFS Šumperk tvoří 24 % rozhodčích, kteří jsou zařazeni na
nominační listině KFS OL a jsou tak druhou nejpočetnější skupinou R.
Závěr – Po ukončení diskuze předseda KR poděkoval přítomným za účast a schůzi
ukončil. Termín a místo příští schůze bude upřesněno.

Vypracoval:

Aberle Jiří
Sekretář KR OFS Šumperk
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Schválil:

Balcárek Jiří
Předseda KR OFS Šumperk
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