Komise rozhodčích
Okresního fotbalového svazu Šumperk

Věc:

Zápis KR OFS Šumperk č.6

Místo konání: Zábřeh

Datum: 21. 1. 2020; Čas: 17:00hod

Přítomni:

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

Hosté:

místopředseda VV Lanhammer Luděk st.

Program:

1. Zahájení
2. Schválení plánu práce KR na 1. pololetí
3. Předložení rozpočtu KR na rok 2020
4. Zajištění náboru nových rozhodčích
5. Stanovení termínu a místa konání jarního semináře rozhodčích
6. Práce s novými rozhodčími
7. Nominace rozhodčích do krajských soutěží řízených KR-OKFS
8. Nominace jubilantů pro r. 2020
9. Diskuse
10. Závěr

1. Zahájení – schůzi zahájil předseda KR a přivítal ostatní zúčastněné
2. Schválení plánu práce KR na 1. pololetí – předseda KR předložil plán práce na 1.
pololetí, po krátké diskusi byl schválen.
3. Předložení rozpočtu KR na rok 2020 – předseda seznámil ostatní členy komise
s rozpočtem včetně jednotlivých kapitol.
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4. Zajištění náboru nových rozhodčích – sekretář KR ve spolupráci se sekretářem OFS
Šumperk osloví jednotlivé oddíly. Umístit na webové stránky náborový leták.
Zaúkolovat mladé R, aby oslovili známé a kamarády.
5. Stanovení termínu a místa konání jarního semináře rozhodčích – členové komise
rozhodčích prověří dostupnost vytipovaných lokalit. Pomocí e-mailové komunikace si
sdělí výsledky. Rozhodnutí o místě konání jarního semináře rozhodčích bude
zveřejněno v dalším zápise.

6. Práce s novými rozhodčími - komise rozhodčích se snaží zapojit mladé rozhodčí OFS
více do společných aktivit. V zimní přestávce se organizuje společná fyzická příprava na
jarní sezónu na bázi dobrovolnosti, o kterou projevili zájem v podobě každotýdenní
účasti především zkušenější rozhodčí. Mladší kolegové i přes cílené oslovení neprojevili
o tuto aktivitu zájem.
7. Nominace rozhodčích do krajských soutěží řízených KR-OKFS – po diskusi bylo
shledáno, že pro jarní část sezóny se nebudou doporučovat pro licenci A žádní rozhodčí
OFS. Zejména u mladších kolegů je potřeba dočerpat zkušenosti v řízení utkání OFS a
směřovat jejich nominaci do krajských soutěží do blízké budoucnosti.
8. Nominace jubilantů pro r. 2020 – v roce 2020 mají životní jubileum R Hetmánek a
Navrátil. Bude pro ně připraveno ohodnocení a poděkování za jejich dosavadní
činnost ve funkci R.
9. Diskuse – sekretář KR upozorní všechny rozhodčí na nutnost platby členství ve FAČRu
pro rok 2020. Dále sekretář osloví správce webových stránek rozhodčích OFS
Šumperk (které vznikly před několika lety, nejsou aktuální a KR k nim nemá přístup) o
zpřístupnění nebo jejich zrušení. Sekretář KR požádá o registraci k administraci Evzdělávání pro OFS Šumperk na webových stránkách www.fotbal.cz
10. Závěr - po ukončení diskuze předseda KR poděkoval přítomným za účast a schůzi
ukončil. Termín a místo příští schůze bude upřesněno. Po ukončení schůze se konala
mezi 18-19 hod fyzická příprava přítomných R na atletické dráze stadionu.

Vypracoval:

Aberle Jiří
Sekretář KR OFS Šumperk
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Schválil:

Balcárek Jiří
Předseda KR OFS Šumperk
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