Zápis z jednání Komise rozhodčích a delegátů OFS Rychnov nad Kněžnou ze dne 9.5. 2019
Místo konání: Restaurace Jordánek Opočno

ZÁPIS č. 17/2019
Přítomni : Martínek Miroslav , Hlaváč Martin , Mucha Tomáš
1) Obsazení soutěží rozhodčími a DFA- 4.5.-5.5.-18.5.-19.5. 2019
KRD projednala na svém zasedání obsazení soutěží rozhodčími a DFA v termínech 4.5.-19.5. 2019
Obsazení bylo schváleno .
KRD žádá tímto všechny rozhodčí a DFA , aby případné omluvy byly posílány neprodleně a
v dostatečném předstihu !!!!
Ten kdo není omluven je plně k dispozici obsazovacímu úseku !!!!!
Všechny omluvy musí být poslány e-mailem !!!! (neexistuje omluva prostřednictvím SMS – viz.
Pokyny pro rozhodčí !!!!)
2) Chyby v ZoU , podněty odborných komisí k projednání provinění rozhodčího v termínech 30.3.5.5. 2019
A1A1802 Deštné - Borohrádek, Kincl Václav (výměna OFS HK) - chyba v administraci vyplňování ZoU
rozhodčím, uvedeno zranění hráče H č. 13 Filip Daniel - do utkání nenastoupil
A1A1805 Černíkovice - Petrovice, Bogdan Michal - chyba v administraci vyplňování ZoU rozhodčím,
chybně vyplněni střelci zápasu - 1 TB

A1A2004 Zdelov - Petrovice, Čožík Marek (výměna OFS HK) - závady spojené s uvedením soupisky
družstva (neoznačení zástupce kapitána), neuveden ZK domácích, který v 54´minutě střídal

3) Hodnocení výkonů rozhodčích na základě zprávy DFA za období od 13.4. do 8.5. 2019
Zprávu za úsek DFA předložil M. Hlaváč . Za sledované období bylo DFA hodnoceno 1 utkání .
A2A1001 Voděrady-Rokytnice v O.H. –Fuchsa Tomáš (DFA Martínek) dobrý výkon 4,00
Jedlinský Luboš-dobrý výkon
Horský Leonard - dobrý výkon

4) Pozdní omluvy a ostatní provinění rozhodčích
Hloušek Jakub- omluva 3-7 dní před utkáním (29.4. 2019) – 1 TB
5) Delegace rozhodčích na Pohár mladších žáků OFS Rychnov nad Kněžnou
KRD tímto deleguje níže uvedené rozhodčí na turnaj mladších žáků , který se koná v neděli 12.5. 2019
v Lípě nad Orlicí : (propozice a časový harmonogram bude poslán rozhodčím e-mailem)
Hloušek Jakub
Hvězda Lukáš
Zelinka Jiří

6) Kontrola platnosti trenérských průkazů a fyzické přítomnosti trenéra-11.5.-12.5. 2019
V souladu s RS OFS v Rychnově nad Kněžnou pro sezónu 2018/19, Vás tímto žádám o
provedení kontroly platnosti trenérských průkazů a fyzické přítomnosti trenérů, kteří jsou
uvedeni v ZoU. Viz RS čl.9 a čl.14 ( str.16 " Uvádění trenérů v ZoU a jejich následná kontrola").
Bližší podrobnosti byly poslány rozhodčím e-mailem .

7) Letní seminář rozhodčích – Čestice –pátek 5.7. 2019
Termín semináře : pátek 5.7. 2019
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
Poplatek – náhradní seminář – rozhodčí OFS 700,-Kč , rozhodčí licence (mladší 18 let) –
400,- Kč
Pokuty za jaro 2019-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 2019/2020 .
Současně KRD upozorňuje všechny rozhodčí , že v průběhu semináře nebude nikdo
uvolňován.
Z důvodu zajištění optimálního množství občerstvení každý rozhodčí potvrdí (omluví )
svoji
účast na řádném semináři na e-mailovou adresu : miroslav.martinek.opocno@seznam.cz v termínu
do 15.6. 2019 pod pokutou 100,-Kč.

8) Žádost rozhodčího – Lukáš Gernat , Hradec Králové
KRD OFS Rychnov nad Kněžnou projednala žádost výše jmenovaného rozhodčího ohledně jeho
působení v rámci soutěží řízených OFS v Rychnově nad Kněžnou . S dotyčným byly detailně podmínky
rozhodování v rámci našeho OFS . KRD OFS Rychnov nad Kněžnou navrhla členům VV OFS doplnit
rozhodčího Lukáše Gernata na nominační listinu rozhodčích pro jarní část soutěžního ročníku
2018/2019. Rozhodčí byl členy VV OFS v Rychnově nad Kněžnou per rollam schválen na nominační
listinu a může být tedy delegován k řízení utkání .
Lukáš Gernat
Hradec Králové
ID : 83031929
Mobil : 722 091 318
E-mail : lukas.gernat@seznam.cz

9) Postup rozhodčího do soutěží řízených KFS v Hradci Králové – Hloušek Jakub
KRD OFS Rychnov nad Kněžnou projednala na svém zasedání žádost KRD KFS o doplnění nominační
listiny pro soutěžní ročník 2019/2020 . KRD navrhuje na postup do krajských soutěží rozhodčího
Lukáše Hlouška . (tento návrh podléhá schválení VV OFS v Rychnově nad Kněžnou)

Další jednání bude svoláno telefonicky na základě podnětu předsedy KRD.

Zapsal: Miroslav Martínek , předseda KRD

Ověřil : Martin Hlaváč , místopředseda KRD

