
                          ČESKOMORAVSKÝ   FOTBALOVÝ   SVAZ   
                                     

                                             Komise  rozhodčích  a  delegátů                        

                              OFS  Znojmo – Bezručova  19 ,  669 02   
 
                                   

                   zápis  KRD  č. 01 a 02  / 2010 –11 
  

Ze  zasedání  členů  komise  rozhodčích  a  delegátů  dne :     30.07.  a   06.08.2010 
 

 
Přítomni   :      
 
30.07. -   p. Adamov  Z.,   Hrůza  J.,   Kolesa  P.,   Kolesa  Z.,   Svoboda  P.  a    Pfeffer  Vl. 
 
06.08. -   p. Adamov  Z.,   Hrůza  J.,   Kolesa  P.,   Poláček  M.  a   Slabý  I., 

                
               Hosté :         p.   Klempa  B.,   Zemek  T   a   Krula  J. 
 
 
Omluveni :      
 
Členové  komise,  kteří  nebyli  na  komisích  přítomni  -  byli    ř á d n ě   omluveni. 
 

 

Jednotlivé  body  komise  : 
 

1.  KRD  projednala : 
 

•    Na  těchto  dvou  zasedáních  členů  komise  KRD  byl  projednán  a  vyhodnocen  se- 
 minář  konaný   27.06.2010  / Tasovice /   a  náhradní  seminář  konaný  30.07.2010 
 / OFS Znojmo /.  Členové  KRD  došli  k  jednohlasnému  závěru,  že  volba  místa, za- 
 jištění  či  program  byly  –  na  dobré  úrovni  a  účast,  vzhledem  k  zvoleným  termí-     
 nům  / dovolené /,  předpokládaná. 
 
 Při  konání  těchto  seminářů  byly  provedeny  i  prověrky  teoretických  znalostí  roz- 
 hodčích  a  delegátů   OFS  Znojmo.  Komise  v  tomto  bodu  došla  k  závěru,  že  u 
 některých  jednotlivců  je  nutné  se  v  PF  či  SP  zdokonalit  tzn.  ojedinělí  R  +  DS  
 mají  ve  znalostech  viditelné  rezervy   (na  tomto  nedostatku  je  nutno  individuálně 
 zapracovat).  Z  celkového  pohledu  na  úroveň  připravenosti  R (DS)  bylo  konstato- 

   váno,  že  teoretická  znalost  zúčastněných  je  na  dobré  úrovni. 
 
   Řádného  a  náhradního  semináře  se  nezúčastnili  tito  R + DS : 
 
   rozh. OFS :  . Bartoš  J.,  Horký  M., Chromý  R., Maršálek  L., T rochta,  Urban M .,    
                          Wiener  R. 
   rozh. vyšší :   Černý  J.,  Klein  R.,  Koudela  F.,  Novák  J.,  Pa lát  J.,  Pokorný  M.,  
                         Teplý  J. 
   delegáti     :    Dvořák  Vl.   (OFS),   Holík  J.   (JmKFS)  a  Fousek  F.   (JmKFS)  
 
   Výše  uvedení  mohou  splnit  základní  podmínku  pro  delegování  k  mistr. utkání  v   
   podzimní  části  soutěžního  ročníku  2010 – 2011  na  kterémkoliv  následném  zase-   
   dání  členů  komise  KRD   popř.  uhradit  požadovaný  poplatek   
•    Členové  KRD  dále  projednali  možnost  jednotného  oblečení  R  OFS Znojmo,  kte-  



 rou  si  na  semináři  přítomní  odhlasovali.  Úkolem  členů  komise   je  oslovit  popří- 
 padě  zajistit  vhodné  sponzory  pro  možnost  získání  finanční  dotace  pro  zakou- 
 pení   tohoto  oblečení  (dres,  stulpny,  trenýrky)  
 

•    KRD  projednala  a  schválila  tuto  listinu  rozhodčích  OP : 
 Fiala  T.,  Fou ček  M.,  Kněžíček  V.,  Kolesa  P.,  Krula  J.,  Nikolai  P.,  Ric htr  A., 
 Svoboda  P.,  Šrámek  A   a   Va řacha  J. 
 Náhradníci  :   Ďurko  M.,  Pe řinka  J.,  Svoboda  Z.  a   Šplíchal  P . 
 
 Bylo  dohodnuto,  že  v   případě  potřeby  (nutnosti  obsazení  zápasu)   může  obsa- 
 zovací  úsek  KRD  (p. Hrůza  J.)  použít  „ kteréhokoliv“    rozhodčího  OFS  Znojmo. 
 Podmínkou  je  splněné  absolvování  podzimního  semináře – aktivu. 
 

•    KRD  se  zabývala  přípravou  bodového  hodnocení  soutěže  pro  rozhodčí.  S pod-  
 mínkami  této  soutěže  členové  (p. Kolesa Z. a  Slabý I.)   seznámí  VV  dne  09.08. 
 a  požádají  o  odměny  pro  vítěze  (kategorie  do  45  let  a  nad  45 let)   Požadova- 
 ná  výše  odměny  je :  1.místo  = 2.000,-    2.místo  = 1.000,-  a   3.místo  = 500,- Kč. 
 
 Dále  požádá  VV  o  finanční  příspěvek  na  vybavení  rozhodčích  „nováčků“  při 
 splnění  požadovaných  podmínek  a  to  ve  výši   500,- +  500,- Kč. 

 
 

             
2.  KRD  projednala : 

 
-    předběžné  obsazení  R  na  soutěžní  utkání  hraná  ve  dnech  14.06.–15.08.2010  / 2. kolo  / 

 
 
 

Příští  zasedání  KRD  se  bude  konat  :     13. 08. 2010      v       18,00    hodin.         
 
 

      Ve  Znojmě    07. 08. 2010                                                            
                                                                                                      Zdeněk   A d a m o v 

                                                                                               předseda   KRD 


