Okresní fotbalový svaz - Kutná Hora
Čáslavská 199
284 01 Kutná Hora
IČ: 228 804 11
Spolkový rejstřík: MS Praha, spis. zn. L 27525

Zápis z online jednání komise rozhodčích a delegátů OFS Kutná Hora dne 25.9.2022
Přítomni: Pospíšil Miloslav, Pudil Václav, Babák Jan, Zoufalý David, Herda Eduard
Omluveni: Heřmánek Petr
KRD informuje
KR se na svém zasedání zabývala incidentem v utkání OP Č. Janovice-Paběnice. Na základě videozáznamu z tohoto
utkání došla KR k závěru, že rozhodčí Kocourek Lukáš se dopustil hrubé chyby, kdy neudělil ČK trenérovi hostujícího
družstva za opuštění technické zóny a následné prudké vražení do AR1(udělena pouze ŽK). Dále pochybil tím, že se
nevyjádřil ke všem mimořádným událostem v utkání, čož mu ukládají pravidla fotbalu.
Dále je z videozáznamu patrné, že inkriminovaná situace, která předcházela dosažení branky domácích na stav 1:1
byla asistentem AR1 posouzena správně, pravidlo 11 nebylo porušeno o ofsajd se nejednalo.
Kontrola ZOU
KRD trestá
R Lukáš Kocourek ID 88070001 - utkání Č. Janovice-Paběnice - předán DK
- porušení povinností rozhodčího dle PR 5 PF – nevyjádřil se ke všem mimořádným událostem v ZOU.
- hrubá chyba – neudělení ČK trenérovi hostujícího družstva
Předvolání k DK
Obsazení rozhodčích
KRD upozorňuje
Rozhodčí jsou povinni vyjádřit se po skončení utkání v ZOU ke všem mimořádným událostem, které nastaly před,
během a po skončení utkání. Nesplnění této povinnosti bude mít za následek předání rozhodčího k DK s následným
udělení trestu, plus případně omezení delegací na následující utkání.
Dojde-li během utkání nebo i po utkání před potvrzením ZOU k vyloučení VD, dobře víte, že musí opustit TZ a HP a za
něho musí převzít funkci jiná osoba uvedená v ZOU (např. Asistent trenéra). Pokud není již žádná osoba v TZ, převezme
funkci VD některý z hráčů (bez VD nemůžete pokračovat ve hře). Po ukončení utkání zaznamenáte OT do příslušné
kolonky (ty jsou již v ZOU i pro funkcionáře družstev) a dále v ZOU uvedete jméno nového VD, který funkci převzal.
Provedete to tak, že dáte upravit sestavu, odeberete původního VD a nahradíte ho novým. Ten bude zároveň seznámen
se skutečnostmi v ZOU a ten také potvrdí svým číslem.

Dbejte na správně uvedený přestupek na „přední straně ZOU“ dle MP č.2 a následné popsání a vyjádření se k přestupku
ve zprávě RO. Uvědomte si, že na základě vašeho popisu vyloučení musí mít DK představu o tom, co se na HP stalo a
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následně rozhodnout o výši trestu. Proto se vyjadřujte výstižně, smysluplně, dle MP č.2, s uvedením všech podstatných
skutečností a používejte při tom terminologii dle PF. Jak jistě víte, DK zveřejňuje udělené tresty včetně vašeho popisu
přestupku ze ZOU. Pracujte jako tým nejen během utkání na HP, ale také po utkání v kabině, kde se navzájem kontrolujte,
dejte hlavy dohromady a poraďte si při vyplnění všech náležitostí v ZOU.

Apelujeme na RO, aby důsledně udělovali OT v případech, kdy se jedná o tzv. taxativní tresty. Rovněž je třeba více chránit
bezpečnost a zdraví hráčů a proto důsledně trestejte surovou hru a HNCH. A naopak, nebuďte příliš úzkostliví a
malicherní při udělování OT, které tzv. nikdo nechce.
Nastavení doby hry není ve všech utkáních dodržováno, proto apelujeme na nutnost nastavit dobu hry v každém z
poločasů za promarněný čas, který se hrou přímo nesouvisí. Jedná se zejména o skutečně promarněný čas při střídání
(doporučeno 30 sec. za jedno střídání i více hráčů v jednom okně), zjišťování zdravotního stavu hráče na HP (pokud bude
povolán zdravotník, doporučena 1 min.), odchod vyloučeného hráče z HP (pokud bude spořádaný, doporučeno 30 sec.1 min.). Dodržujte alespoň v utkáních, jejichž výsledek před koncem utkání není zcela rozhodnut. Pokud vychází
nastavení např. na 2:30 min., zaokrouhlete na celou minutu nahoru (tzn. 3 min.). Není žádoucí, aby v utkání, kdy bylo
během jednoho z poločasů 5 střídání, jedno vyloučení a zranění s následným ošetřením na HP uvedeno v nastavení doby
hry 45+0!!!
Rozhodčí utkání nemá právo zakázat oddílu pořizovat videozáznam z utkání, může pouze po konzultaci s HP určit místo,
odkud bude záznam pořizován.
Pokud některý z vedoucích družstev nahlásí zranění hráče, je povinností RO toto zranění ve zprávě podrobněji popsat a
vyjádřit se k němu. To znamená, že rozhodčí uvede, jak ke zranění došlo (v souboji nebo mimo souboj o míč, po
nedovoleném zákroku soupeře, bez cizího zavinění), která část byla poraněna, zda dotyčný hráč utkání dohrál nebo
musel být střídán, popř. odvezen RZS atd.
Dle soutěžního řádu § 30 odstavec 4: Hráči družstva uvedeni v zápise o utkání nejsou oprávněni vykonávat funkci
vedoucího družstva; to neplatí v případě, kdy není vyjma hráčů žádný jiný příslušník družstva přítomen.
Upozorňujeme všechny rozhodčí, aby sledovali obsazení na utkání průběžně již od pondělí z důvodu možné delegace
na případná dohrávaná, předehrávaná či pohárová utkání nebo utkání mládeže hraná v týdnu, nejčastěji ve středu.
Rovněž z důvodu mimořádných změn v obsazení je nutné sledovat obsazení až do pátku do 12 hod. Zároveň pozorně
sledujte časy zahájení jednotlivých utkání, jelikož mohou být v některých případech změněny.
Omluvy rozhodčích na jednotlivá utkání budou brána na zřetel pouze v případě, že budou zaslány elektronicky na
adresu omluvyrkh@seznam.cz, případně na tel. 602113286 - p. Herda (obsazovací úsek). Na jiné formy omluv nebude
reagováno.
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KRD upozorňuje rozhodčí, aby dbali na vyúčtování jízdného dle skutečné vzdálenosti. Pokud jsou delegováni 3 rozhodčí
na jedno utkání, vždy naplánovat nejkratší cestu jedním vozidlem a popsat trasu ve zprávě RO, totéž v případě účtování
vyššího jízdného z různých důvodů. Zodpovídá za to hlavní R.

KRD nařizuje
KRD nařizuje všem rozhodčím při popisu přestupků (při vyloučení) používat metodický pokyn MP č. 2/2012.
Z nařízení KR musí být každá pokuta uhrazena nejpozději do 14 dnů ode dne uložení pokuty disciplinární komisí. Pokud
rozhodčí neuhradí pokutu v daném termínu, vystavuje se riziku, že nebude obsazován na následná mistrovská utkání
soutěží OFS K.Hora

Miloslav Pospíšil
předseda KRD OFS Kutná Hora
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