
Komise 
rozhodčích 
OFS-PM

- představení

- náplň práce

- obsazení soutěží

- listiny rozhodčích



KR OFS-PM 
2021-2025

předseda KR, člen výkonného výboru OFS

- obsazovací úsek OFS

LUKÁŠ KŘÍŽ



KR OFS-PM 
2021-2025

ONDŘEJ PÁLEK

místopředseda KR

- příprava R
- součinnost s úsekem náboru



KR OFS-PM 
2021-2025

JAKUB FENCL

Úsek náboru rozhodčích

- nábor rozhodčích
- kontrola ZoU mužů



KR OFS-PM 
2021-2025

JAN MIČAN
člen KR

- součinnost s úsekem náboru
- kontrola ZoU mládeže



Vize a náplň 
práce KF 
OFS-PM 
2021-2025

KR OFS-PM stanovila pro toto 
období 2 základní body své práce:

1, nábor nových rozhodčích

odpovědná osoba: Jakub Fencl

2, obsazenost soutěží OFS-PM

odpovědná osoba: Lukáš Kříž



Obsazení soutěží

• obsazení jedině v IS SYSTÉMU

• kmenové soutěže OFS: MPM, MSM, MPSŽ, MPMŽ (+ další přidělené)

• obsazení se může měnit každý den!!

• plán obsazení minimálně na 10 dní dopředu

• aktuální obsazení na další týden vždy středa nebo čtvrtek dle KR PKFS

• první mistrovská utkání sezony 2021/2022 už 4.8.2021!!!

Mistrovská utkání

• obsazení přes email obsazeni-pm@seznam.cz

• může být i během mistrovských soutěží

Přátelská utkání nebo turnaje

mailto:obsazeni-pm@seznam.cz


Omluvy

• vždy před delegacemi tzn. vždy do středy 16.00 na následující celý týden

• omluvy vždy na email obsazeni-pm@seznam.cz

• omluva po delegaci vždy za 50,- / 1 zápas

• postihy jsou splatné na letním / zimním semináři

Mistrovská utkání

• individuální přístup a řešení (na posouzení obsazovacího úseku)

• omluvy vždy na email obsazeni-pm@seznam.cz

• neuznaná, pozdní omluva vždy za 50,- / 1 zápas

• pokud víte dlouhodobou omluvu (mimosoutěžní období) nahlašte

Přátelská utkání

mailto:obsazeni-pm@seznam.cz


Komunikace s obsazovacím úsekem

obsazeni-pm@seznam.cz

rozhodčí

oddíly

omluvy
administrativní

záležitosti
problémy…

obsazení
přátelských utkání

obsazení 
mistrovských utkání

jiné fotbalové 
záležitosti…

V bezprostředně 
nutných 

případech

724 774 884



Rozhodčí a delegáti OFS-PM na listinách soutěží 
v rámci FAČR

PROFI
SOUTĚŽE

FAČR

RO : 0 (-1)
AR : 1  (-1)
DA : 2  (+1)

Tomáš Mokrusch
---
Luděk Lhoták
Jiří Moláček



Rozhodčí a delegáti OFS-PM na listinách soutěží 
v rámci FAČR

SOUTĚŽE
ŘKČ

RO : 7  (+2)
DA : 1  (0)

Vladimír Pastyřík
Jakub Hodek
Lukáš kříž
Jakub Fencl
Jakub šLaJs
Ondřej Pálek
Jan Mičan
---
Vladimír Bláha



Rozhodčí a delegáti OFS-PM na listinách soutěží 
v rámci FAČR

SOUTĚŽE
PKFS

RO : 13 (-4)
DA : 1   (0)

Josef Schneider
Jiří šLauf
Lumír Kostelník
PeTr NešPor¨
Vlastimil Vávra
Lukáš Jirsa
Tomáš DoksaNský
DaviD šNaJDr
Radek Schveinert
Filip Adámek
fraNTišek Krůs
Jan Kraus
TaDeáš PasTyřík
---
Josef Vyhnálek



Rozhodčí a delegáti OFS-PM na listinách soutěží 
v rámci FAČR

SOUTĚŽE
OFS-PM

RO :  18
DA :   --

Miroslav Adamčík
Milan schingler
Jiří votruba
Luděk lhoták
Ladislav Kvasnička
Zdeněk přibyl
Marek kračmer
Jakub hačka
Bronislav kovář
šTěpán krňoul
Petr šmaus
Václav duspiva
Lukáš smoLa
Robert pour
Leoš mytiska
Jan ulrych
Zdeněk lapák
Vojtěch měřička



Ukončená nebo přerušená činnost

Jiří Houdek

Adam šimek

Milan buša

Vítek levý

Leoš Jakubše

Michal paták ML.



DISKUZE

Prostor pro vaše dotazy k práci KR OFS-PM nebo k práci výkonného 
výboru OFS-PM

www.ofspm.cz


