Zápis KR OFS Nymburk č.8/21-22
z jednání konaného dne 3.2.2022 on-line od 19:30 hodin.
Za účasti: Kubečka Pavel, Havlas Petr, Rozvoral Miloš, Kurka Miloš, Ducký
František.
Bod č.1 – Kontrola Zápisu č.7/21-22
1.1.1. Zápisem číslo 3/21-22 3.10. KR pověřila pana Kurku Miloše aktualizací
Souhlasu se zpracováním osobních údajů rozhodčích zařazených na Listinu
rozhodčích OFS Nymburk s termínem splnění 30.9.2021. Zápisem číslo 5/21-22
1.1.2. termín z důvodu časové náročnosti splnění posunut do 30.11.2021.
1.1.2. Nesplněno. KR posouvá termín splnění do 15.4.2022.
1.2. Ostatní schváleno.
Bod č.2 – Došlá pošta
2.1. Zápisy STK číslo 20,21 - KR bere na vědomí.
2.2.1. Email člena KR SKFS pana Knoblocha Ondřeje - KR bere na vědomí.
2.2.2. KR bere na vědomí odpověď předsedy KR OFS Nymburk panu Knoblochovi
Ondřejovi. Zejména informaci o zaslání kontaktů na rozhodčí z OFS Nymburk, kteří
jsou potencionálními kandidáty na zařazení na Listinu rozhodčích SKFS pro soutěžní
ročník 2022/2023. Jedná se o rozhodčí Bláha Adam ID: 00090723 a Mojžíš Marek
ID: 00101023. Zároveň tyto dva rozhodčí budou navrženi na VPR SKFS. Předseda
KR upozornil KR SKFS, že oba jsou vysokoškolskými studenty a on, ani navržení
kandidáti nejsou schopni zaručit, že v rámci své studijní vytíženosti budou schopni
akceptovat termíny seznamovacího workshopu, případně termíny VPR SKFS.
2.3.1. KR OFS Nymburk přijala Přihlášku na funkci rozhodčího od Sobota Jan ID
95061508.
2.3.2. KR OFS Nymburk pozvala uchazeče na funkci rozhodčího Sobotu Jana ID
95061508, na vstupní školení z předpisů FAČR, on-line školení rozhodčích dne
24.2.2022 a zimní seminář 11.3.2022.
Bod č.3 – Různé
3.1.1. KR stanovuje na den čtvrtek 24.2.2022 od 19:30 hodin termín on-line
školení rozhodčích OFS Nymburk přes aplikaci ZOOM. Přihlašovací údaje byly
rozhodčím zaslány na jejich emailové adresy.

3.1.2. KR pověřuje pana Kubečku Pavla prezentací Pokynů pro rozhodčí na soutěžní
ročník 2021/2022, pana Havlase Petra prezentací a vyhodnocením trestných bodů a
uložených pořádkových pokut za podzimní části soutěžního ročníku 2021/2022, pana
Duckého Františka prezentací teoretické přípravy rozhodčích na zimní seminář.
3.2. KR stanovuje termín zimního semináře rozhodčích OFS Nymburk na den
pátek 11.3.2022 od 17:30 hodin v restauraci U Hroudů, v Poříčanech. Účast na
semináři každého z účastníků bude podmíněna dodržením aktuálně platných
vyhlášených hygienicko-epidemiologických pravidel.
Za účelem přípravy semináře rozhodčích, potvrdí rozhodčí svou účast na
semináři předsedovi KR OFS Nymburk do neděle 6.2.2022.
3.3. KR OFS Nymburk připomíná rozhodčím, že do 28.2.2022 musí být uhrazena
platba členství ve FAČR, číslo účtu 1601216012/0600, VS: rodné číslo. 1160
3.4. Obsazovací úsek OFS Nymburk žádá rozhodčí, včetně rozhodčích zařazených na
Listinu rozhodčích SKFS o vyplnění Omluvného listu příprava jaro 2022, umístěného
na stránkách www.krofsnymburk.webnode.cz.
Omluvný list příprava jaro 2022 je zpracován na období 12.2.2022 až 18.3.2022,
včetně pracovních dní. Každý rozhodčí má v základním stavu předvyplněnou omluvu
na celé období. Rozhodčí si tedy vyznačí, kdy může být Obsazovacímu úseku OFS
Nymburk k dispozici. Pro připomenutí: D = dopoledne, O= odpoledne.
Omluvný list příprava jaro 2022, vyplňte prosím, v termínu do středy 9.2.2022.
3.5. Příští zasedání KR OFS Nymburk se bude konat v úterý 1.3.2022 v zasedací
místnosti OFS Nymburk..
Pavel Kubečka
v.r. předseda KR OFS Nymburk

