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Školení oddílových rozhodčích pro oddíly OFS Přerov
Komise rozhodčích OFS bude provádět

dne 20. 3. 2018 od 17.00 hodin na Okresním fotbalovém svazu
(prezence od 16:30 hod., předpokládaný konec v 19:00 hod.)
školení oddílových rozhodčích (laiků), kteří po absolvování tohoto školení obdrží průkaz
oddílového rozhodčího a budou následně moci působit ve funkci oddílových pomezních
rozhodčích na utkáních v případě, že k utkání nebudou delegováni asistenti rozhodčího, nebo
v případě, že se delegovaní asistenti rozhodčího k utkání nedostaví.
Každý oddíl má povinnost mít vyškoleného oddílového rozhodčího, který má být přednostně využíván pro
řízení utkání, resp. pro výkon funkce AR v utkáních, v nichž není delegován kvalifikovaný rozhodčí nebo v nichž
se delegovaný rozhodčí nedostavil. Školení, které se uskutečnilo v roce 2015 již pozbylo platnost.
Na jaře minulého roku OFS Přerov zorganizoval dvě školení pomezních rozhodčích, přesto ne všechny oddíly se
této akce zúčastnily.

Nově vyškolené pomezní rozhodčí nemají tyto oddíly:
TJ Sokol Drahotuše z. s, Sokol Horní Nětčice, SK Hranice z. s., FC Dukla Hranice z. s., Fotbalový
klub Slavoj Kojetín – Kovalovice z. s., FK Spartak Lipník nad Bečvou z. s., Tělovýchovná jednota
Haná Měrovice z. s., TJ Sokol Opatovice z. s., , TJ Sokol Polkovice z.s., Tělovýchovná jednota
Sokol Soběchleby, z.s., Tělovýchovná jednota Žákovice.
Na seminář jsou zvány i oddíly, které již mají vyškolené pomezní rozhodčí a přesto mají zájem
vyškolit další oddílové rozhodčí.
Případné dotazy poskytne sekretář OFS, paní Ing. Radka Caletková – mob.: 736 645 998 nebo
e-mail: radkapospisilova1@seznam.cz

V Přerově 2. 3. 2018

Ing. Radka Caletková – sekretář OFS

Mgr. Roman Páral – předseda OFS

Přihláška na seminář oddílových rozhodčích

oddílový rozhodčí (laik) – příslušnost k oddílu……………………………………………
Jméno a příjmení:……………………………………………………………………
Datum narození:…………………………….
Bydliště:……………………………………………………………………………..
Telefon:…………………………

Email: ………………………………………..

Podpis zájemce:…………………………………………………………………………….

Dodatek: Platnost tohoto školení je 2 roky. Po školení oddílových rozhodčích bude vydán
aktualizovaný seznam oddílových rozhodčích.

