Komise rozhodčích a delegátů Olomouckého krajského
fotbalového svazu

Zápis Komise rozhodčích a delegátů OKFS, č.2/2021
Přítomni:
Omluven:

Pavel Sedláček – předseda KR, Mgr. Petr Kondler, Mgr. Václav Januš, Bc.
Lukáš Hubený, Lubomír Samek, Mgr. Petr Caletka
----

Hosté:

Mgr. Páral Roman – garant KRD, Daniel Vitonský – předseda VV OL-KFS

Datum, čas:

12.6.2021

Místo:

Hotel S-port Véska

PROGRAM JEDNÁNÍ KRD, zasedání komise v rámci letního semináře R a DFA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zahájení
Letní seminář KRD OL-KFS
Stanovení náhradního termínu letního semináře
Upřesnění plánu práce KRD
Úkoly
Diskuze

Bod 1,
Jednání komise proběhlo současně s konáním Letního semináře Rozhodčích. Během
přednášek lektorů.
Jednání KRD zahájil předseda KRD p. Pavel Sedláček

Bod 2,
Před zahájením semináře všichni R a DFA předložili potvrzení o testování na Covid (všichni
negativní), nebo potvrzení o provedeném očkování. Veškeré nařízení vlády pro možnost
shromažďování se byly splněny a seminář mohl být bez omezení zahájen.
Účast R a DFA na semináři:
R – 75%, omluveno 13, neomluveno 5 (Kološ – zařazen na listině pro M, Zbožínek – ze
zdravotních důvodů (bude k dispozici pro OFS), Spurný – údajně nedošla pozvánka, Milek a
Borůvka – bez vysvětlení
DFA – 69% omluveni 4, neomluven 1 (Zelík – dodatečná omluva z rodinných důvodů)
Po prezenci všech účastníků byl zahájen Seminář. Vystoupili garant KR Mgr. Roman Páral a
předseda KRD p. Pavel Sedláček. Následně vystoupil jako host Předseda VV Ol-KFS p. Daniel
Vitonský.
Program pokračoval přezkoušením z pravidel fotbalu formou testu (30 otázek). Všichni
účastníci testy z Pravidel fotbalu splnili.
Po testu následovala přednášková činnost na téma Změny Pravidel fotbalu
Přednášející p. Jiří Kureš – předseda pravidlové komise FAČR
Po krátké přestávce pak pokračoval výklad rozbory herních situací a to zvlášť pro Rozhodčí –
vedeno p. Kurešem a zvlášť pro DFA – vedeno ing. Zahradníčkem
Po ukončení přednášek následovali administrativní informace stran obsazovacího úseku KRD
informace p. Lukáše Hubeného – systém omluv, obsazování soutěžních utkání, dále
informace k obsazování přátelských utkání
informace předsedy KRD p. Pavla Sedláčka
Po tomto bloku následoval oběd a ukončení celého semináře.

Bod 3,
Stanovení náhradního termínu Letního semináře KRD
Jako náhradní termín byla vybrána neděle 27.6.2021 v zasedací místnosti OFS Přerov. Termín
zahájení 9:00. Všem účastníkům bude zaslána pozvánka. Poplatek za seminář byl stanoven
na 550,- Kč
Odpovídá sekretář KRD
Bod 4,
Upřesnění plánu práce KRD
Během jednání KRD bylo ustanoveno, že pravidelné schůze KRD se budou konat 1x za 21 dní.
Den, místo a čas budou vždy dopředu upřesněny. Vyžádají-li si to okolnosti, může být
svoláno mimořádné zasedání KRD.
Komise se na svém jednání zabývala prioritami své činnosti pro nejbližší období, do zahájení
soutěžního ročníku 2021/2022. Patří mezi ně:

- aktivace náboru v rámci působení na OFS pro získání nových rozhodčích
- obnovení systému práce se současnými rozhodčími – práce s talenty, vyhledávání a práce
s novými rozhodčími

Bod 5,
Úkoly k řešení na příští zasedání:
 Vklad do soutěží
o Částka se bude vybírat elektronickou formou na účet, kdy variabilní symbol
bude ID rozhodčího
o Číslo účtu bude rozesláno mailem po konzultaci se sekretářem KFS
 Testy fyzické připravenosti
o Termín koncem září 2021, předpoklad rozhodčí KP+ vybraní
 Prověření možnosti nákupu triček pro R, k rozcvičení před utkáním
 Zpracování účetního rozboru proběhlého semináře KRD ve Vésce a jeho zanesení do
účetnictví KRD

Bod 6,
Diskuse o stavu a počtu R

Příští zasedání komise se bude konat v rámci náhradního přezkoušení v Přerově dne
27.6.2021

Zapsal:
Mgr. Václav Januš
Sekretář KRD OL - KFS

Schválil:
Pavel Sedláček
Předseda KRD OL-KFS

