Zápis z jednání Komise rozhodčích a delegátů OFS Rychnov nad Kněžnou ze dne 19.6. 2018
Místo konání: Restaurace Jordánek , Opočno

ZÁPIS č. 14/2018
Přítomni : Martínek Miroslav , Hlaváč Martin , Mucha Tomáš

1) Obsazení soutěží rozhodčími a DFA- 2.6.-17.6. 2018
KRD projednala na svém zasedání obsazení soutěží rozhodčími a DFA v termínech
2.6.-17.6. 2018. Obsazení bylo schváleno .
KRD žádá tímto všechny rozhodčí a DFA , aby případné omluvy byly posílány neprodleně !!!!
Ten kdo není omluven je plně k dispozici obsazovacímu úseku !!!!!

2) Chyby v ZoU , podněty z jednání odborných komisí k projednání provinění rozhodčího
A1A2603 - Kostelec B - Lukavice, Machač Libor (podnět na základě jednání STK) - chyba
v administraci vyplňování ZoU rozhodčím - AR2 (Oberreiter Lukáš ID 01050578) je zároveň náhradní hráč FK Kostelec (s
číslem 12) a mladší 18 let - 1 TB
A2A1602 - Javornice B - Rychnov B, Machač Libor (podnět na základě jednání STK) - chyba v administraci
vyplňování ZoU rozhodčím - v IS fotbal není uveden hlavní pořadatel tohoto utkání - 2 TB
A2A1701 - Roveň - Voděrady, Leimer Václav (podnět na základě jednání STK) - chyba
v administraci vyplňování ZoU rozhodčím - AR2 (Bartoš Ladislav ID 76031515) a trenér FC Roveň je uvedena stejná osoba
- 1 TB
A2A1804 - Slatina - Dobruška B, Nosek Milan (podnět na základě jednání STK) - chyba
v administraci vyplňování ZoU rozhodčím - AR2 (Lemfeld Martin ID 69100168) a trenér SK Dobruška B je uvedena stejná
osoba - 1 TB

3) Hodnocení výkonů rozhodčích na základě zprávy DFA za období od 20.5. do 10.6. 2018
Zprávu za úsek DFA předložil M. Hlaváč . Za sledované období byly DFA hodnocena 3 utkání .
A2A1703 České Meziříčí B-Slatina – Nedvídek Miroslav (DFA Martínek)-dobrý výkon 4,21
Práza Radim-dobrý výkon
Novák Ondřej- dobrý výkon

A2A1801 Lípa B-Kostelecká Lhota B – Vrána Jan (DFA Martínek)-uspokojivý výkon 3,58
Novák Tomáš – dobrý výkon
Zelinka Jiří – dobrý výkon
A2A1705 Rychnov B- Vamberk B – Machač Libor (DFA Hlaváč )-dobrý výkon 4,1
Steklík Lukáš-dobrý výkon
Hloušek Jakub-dobrý výkon

4) Pozdní omluvy rozhodčích , nerespektování nařízení KRD

Práza Radim-omluva 3-7 dnů před utkáním-1 TB (2.6. 2018)
Novák Ondřej - omluva 3-7 dnů před utkáním – 1 TB (3.6. 2018)
Jedlinský Jakub- nerespektování nařízení KRD – letní seminář – omluva/přihláška – 100,-Kč
5) Letní seminář rozhodčích a DFA -Čestice – čtvrtek 5.7. 2018
Termín semináře : čtvrtek 5.7. 2018
Místo : Čestická hospoda , Čestice (salónek a venkovní posezení)
Čas : od 8,30 prezence , začátek 9,00 (předpokládaný konec oficiální části semináře v 15,00)
Poplatek – rozhodčí licence C - 550,-Kč , rozhodčí licence C (mladší 18 let ) – 350,-Kč ,
Poplatek-rozhodčí KFS , ŘKČ - 350,-Kč
Pokuty za jaro 2018-viz. soupis pokut (bude poslán rozhodčím v el. podobě)
K účasti na semináři jsou srdečně zváni rozhodčí listiny KFS a ŘKČ !!!!
Účastnické poplatky a pokuty budou vybírány při prezenci v hotovosti !!!!!

KRD upozorňuje všechny okresní rozhodčí , že účast na tomto semináři je podmínkou pro
zařazení na nominační listinu pro podzimní část soutěžního ročníku 2018/2019 .
Současně KRD upozorňuje všechny rozhodčí , že v průběhu semináře nebude nikdo
uvolňován.
Na jednání KRD bylo schváleno programové a organizační zajištění semináře .
6) Příprava rozpisu soutěží 2018/2019
Na základě jednání VV OFS Rychnov nad Kněžnou byla KRD OFS RK pověřena přípravou nového Rozpisu
soutěží 2018/2019 ( změn týkajících se činnosti rozhodčích ) . Drobné změny byly zapracovány do pracovní
verze RS 2018/2019 a předloženy ke schválení VV OFS v Rychnově nad Kněžnou .

7) Poděkování za kvalitní rozhodování v rámci finálového turnaje poháru U15 ve Vamberku –
Hloušek Jakub , Halamka Jakub , Fuchsa Tomáš
KRD OFS Rychnov nad Kněžnou tímto jménem předsedy KM KFS p. Tomáše Navrátila děkuje výše
jmenovaných rozhodčím za velmi kvalitní řízení finálového turnaje poháru U15 hraného 16.6. ve Vamberku
a vzornou reprezentaci okresních rozhodčích .

8) Náhradní seminář rozhodčích OFS Rychnov nad Kněžnou

KRD OFS RK na svém zasedání rozhodla , že náhradní seminář rozhodčích OFS Rychnov nad Kněžnou se
uskuteční v pátek 27.7. od 17,00 v GAPACENTRU v Rychnově nad Kněžnou .
Semináře se zúčastní rozhodčí , kteří jsou ze závažných důvodů z řádného semináře omluveni :
Chaloupka Jakub , Machač Libor , Machačová Tereza , Novák Ondřej , Němec Filip , Práza Radim
Poplatek – náhradní seminář – rozhodčí OFS 700,-Kč , rozhodčí licence C (mladší 18 let) 400,- Kč
Účastnické poplatky a pokuty budou vybírány při prezenci v hotovosti !!!!!
Každý z výše uvedených rozhodčích rozhodčí potvrdí svoji účast na náhradním semináři e-mailem na
adresu : miroslav.martinek.opocno@seznam.cz do 10.7. 2018 pod pokutou 100,-Kč.

KRD tímto děkuje všem rozhodčím a DFA za velmi dobrou spolupráci v soutěžním ročníku 2017/2018 . Do
příští sezóny přeje všem hodně zdraví a příjemné prožití dovolených !!!

Příští jednání bude svoláno telefonicky na základě podnětu předsedy KRD.

Zapsal: Miroslav Martínek , předseda KRD

Ověřil : Martin Hlaváč , místopředseda KRD

