
ÚS KR č. 35, zo dňa 05.06.2019 

 
 

 KR berie na vedomie ospravedlnenia: 

  Hujac  08.06.2019 

  Mikuš  09.06.2019 

  Fábry  16.06.2019 doobeda 

  Hučková od 15.06. do 16.06.2019 

  Šimák E. od 15.06. do 16.06.2019 

   

   

 Oznamy a upozornenia:  
 

- KR nominuje na finálový turnaj žiakov a dorastencov  dňa 22.06.2019 postupujúcich  

  rozhodcov do  krajských súťaží Barát, Fábry, Frajka, Halandová, Hudec, Uhrin 

- ukončenie PN - R Šimák 

- KR sa na svojom zasadnutí zaoberala sťažnosťou FO Kráľov Brod - bez ďalších  

   opatrení 

- KR berie na vedomie žiadosť FO Neverice - žiadosti vyhovie.  

- KR pozastavuje delegáciu na 1 MZ R Mikušovi, za neskoré ospravedlnenie.  

 - V prípade, problému so zápisom ISSF je potrebné kontaktovať konkrétneho správcu  

    súťaže: 

  VI. liga, VII. liga, sk. A : Jakub Hybský, t. č. 0914 113 572  

  VII. liga, sk. B, C:   Jaroslav Kotrec, t. č. 0911 110 028 

  Dorasty a žiaci:  Ladislav Kováč, t. č. 0911 381 079 

 

- KR oznamuje R zaradeným na nominačnej listine ObFZ Nitra, že dňa  

 21.06.2019 (PIATOK) sa na atletickom štadióne v Nitre uskutočnia  

  fyzické previerky. Prezentácia rozhodcov sa uskutoční od  16.30 h. 

  Rozhodca, ktorý nepredloží platnú lekársku prehliadku, nebude môcť  

  absolvovať fyzické previerky! Žiadame všetkých R o zodpovednú fyzickú  

  prípravu.  Úspešné absolvovanie FP je základnou podmienkou 

  pre zaradenie R na nominačnú listinu súťažného ročníka 2019/2020.  

 Limity: 

  - mladí, perspektívni rozhodcovia: 

  150 m beh za 35 sek/úsek – 20 x  

  50 m chôdza za 40 sek/úsek - 20x  

  šprint 40 m za 6,8 sek – 6 x 

  - rozhodcovia do 35 rokov: 

  150 m beh za 35 sek/úsek – 20 x  

 



  50 m chôdza za 45 sek/úsek – 20 x 

 

  - rozhodcovia od 35 - do 45 rokov: 

  minimálne 2000 m za 12 min.  

  - rozhodcovia nad 45 rokov: 

  minimálne 1600 m za 12 min. 

 

 

Najbližšie zasadnutie KR sa uskutoční 12.06.2019 o 16.00 h. 

 

       PaedDr. Alena Jančoková Žáčiková 

             predsedkyňa KR ObFZ Nitra 

 

 


