Zápis z jednání Komise rozhodčích a delegátů OFS Rychnov nad Kněžnou ze dne 19.6. 2019
Místo konání: Restaurace U Slunce Opočno
ZÁPIS č. 18/2019
Přítomni : Martínek Miroslav , Hlaváč Martin , Mucha Tomáš
1) Obsazení soutěží rozhodčími a DFA- 25.5.-16.6. 2019
KRD projednala na svém zasedání obsazení soutěží rozhodčími a DFA v termínech 25.5.-16.6. 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
5.5. - 17.6. 2019
A2A1302 Slatina - Vamberk, Špaček Ladislav - (na základě podnětu z jednání STK 7/2019 ze dne
21.5. 2019 ) - chyba v administraci vyplňování ZoU rozhodčím, AR2 a asistent trenéra mužstva
domácích je uvedena stejná osoba - 1 TB

A3A1903 Čermná - Javornice B, Gernát Lukáš – (na základě podnětu z jednání STK 8/2019 ze dne
29.5. 2019 ) chyba v administraci vyplňování ZoU rozhodčím, AR2, hráč a vedoucí mužstva hostí je
jedna osoba - 1 TB
A2A1604 Rokytnice - Křovice, Vrána Jan – (na základě podnětu z jednání STK 9/2019 ze dne 5.6.
2019 ) chyba v administraci vyplňování ZoU rozhodčím, AR2 a vedoucí mužstva domácích je jedna
osoba - 1 TB
A1A2407 Lukavice - Černíkovice, Gernát Lukáš – ( na základě podnětu z jednání STK 9/2019 ze dne
5.6. 2019 ) chyba v administraci vyplňování ZoU rozhodčím, V ZoU je uveden chybný poločasový
výsledek - 1 TB
A2A1501 Vamberk B-Voděrady , Nosek Martin- (na základě podnětu z jednání DCK 10/2019 ze dne
29.5. 2019 ) –popis přestupku vyloučeného hráče není v souladu s MP 02/2018- 1,5 TB
A2A1802 Dobré - Slatina n. Zd, Hvězda Lukáš - chyba v administraci vyplňování ZoU rozhodčím, AR2 a
hráč mužstva domácích je jedna osoba - 1 TB
A2A1801 Voděrady - Roveň, Gernát Lukáš - chyba v administraci vyplňování ZoU rozhodčím, v ZoU je
uvedeno zranění a následné střídání hráče, ale čas střídání není uveden , chybně uveden poločasový
výsledek - 2 TB
A1A2605 Vamberk A – Dobruška B , Bogdan Michal- chyba v administraci ZoU rozhodčím , AR1 je
osoba mladší 18 let - 1 TB
A2A1804 Častolovice-Vamberk B , Moravec Miroslav-chyba v administraci ZoU rozhodčím , v ZoU
chybně uveden poločasový výsledek – 1 TB

3) Hodnocení výkonů rozhodčích na základě zprávy DFA za období od 8.5.-16.6. 2019
Zprávu za úsek DFA předložil M. Hlaváč . Za sledované období bylo DFA hodnoceno 1 utkání .
A1A2601 Kostelec nad Orlicí B-Petrovice –Hvězda Lukáš (DFA Martínek) dobrý výkon 4,31
Knapek Jaroslav-dobrý výkon
Práza Radim - dobrý výkon

4) Pozdní omluvy a ostatní provinění rozhodčích
Hloušek Jakub- omluva v den utkání (25.5.. 2019) – 3 TB
Chaloupka Jakub-omluva 3-7 dní před utkáním (20.5.2019)- 1TB

A1A2407 Lukavice-Černíkovice , Gernát Lukáš , Plocek Luboš , Nosek Martin – pozdní příjezd
rozhodčích k utkání , nedostatečný postup při čerpání čekací doby
Gernát Lukáš- pozdní příjezd k utkání , nedostatečný postup při čerpání čekací doby- 3TB
Plocek Luboš- pozdní příjezd k utkání-1TB
Nosek Martin-pozdní příjezd k utkání-1TB

5) Delegace rozhodčích na turnaj mládeže TJ Spartak Opočno – 22.6. 2019
KRD tímto deleguje níže uvedené rozhodčí na turnaj mládeže , který se koná v sobotu 22.6. 2019 na
hřišti v Opočně :
Machač Libor
Hloušek Jakub
Zelinka Jiří
6) 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 !!!! Přihlášky zasílejte e-mailem
na adresu : miroslav.martinek.opocno@seznam.cz do 30.6. 2019 !!!!
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.
Seminář je programově i organizačně zajištěn!!

Závazně přihlášení rozhodčí listiny OFS v Rychnově nad Kněžnou :
Bém , Bogdan , Broulík , Gernát , Fuchsa , Hloušek , Hvězda , Jedlinský M. , JIndáček , Knapek ,
Moravec , Nedvídek , Nosek Martin , Nosek Milan , Petr , Plocek , Reichl , Špaček , Štěpánková ,
Vrána , Zelinka
Rozhodčí omluveni z řádného termínu semináře :
Halamka , Chaloupka , Koráb , Machač , Machačová , Mucha , Práza ,
7) Zahájení soutěžního ročníku 2019/2020
KRD OFS Rychnov nad Kněžnou upozorňuje všechny rozhodčí , že zahájení soutěží podzimní části
soutěžního ročníku 2019/2020 bude následovně :
Předkolo poháru OFS – středa 31.7. , I.kolo – neděle 4.8. , II.kolo – středa 21.8.
OP II.třídy-neděle 11.8. 2019
OP III.třídy-neděle 18.8. 2019
OP IV.třídy-neděle 18.8. 2019
KRD tímto žádá všechny rozhodčí , aby případné omluvy (dovolené i známé skutečnosti pro
podzimní část ) posílali obratem . Stále platí , že ten kdo není omluven je stále k dispozici
obsazovacímu úseku !!!!!
8) Kemp mladých rozhodčích – 3.8.-4.8. 2019
Na základě sdělení předsedy KRD KFS p. L. Slavíčka oznamuje KRD OFS v Rychnově nad Kněžnou
rozhodčím Zelinkovi J. , Chaloupkovi J. a Štěpánkové M. , že plánovaný kemp mladých rozhodčích se
z důvodu malého zájmu rozhodčích nekoná !!!! Přesto KRD OFS RK děkuje našim rozhodčím za
projevený zájem o další vzdělávání .
9) Návrh postupu rozhodčí M. Štěpánkové do soutěží řízených KRŽ
KRD OFS v Rychnově nad Kněžnou navrhuje k postupu do soutěží řízených KRŽ rozhodčí
M. Štěpánkovou (návrh podléhá schválení VV OFS v Rychnově n.Kn.)
10) Inzultace rozhodčího Milana Noska v utkání Voděrady – Dobré
KRD OFS v Rychnově nad Kněžnou se detailně zabývala okolnostmi inzultace rozhodčího M.Noska
v utkání III. třídy mezi mužstvy Voděrad a Dobrého . Na základě zjištěných skutečností uzavřela tímto
způsobem:
Milan Nosek – popis přestupku vyloučených hráčů není v souladu s MP 02/2018- 1,5 TB
11) Návrhy změn do Rozpisu soutěží 2019/2020
KRD OFS v Rychnově nad Kněžnou rozhodla na svém zasedání , že nebude předkládat žádné změny do
nového Rozpisu soutěží 2019/2020 .

12) Aktualizace adresáře rozhodčích
KRD OFS v Rychnově nad Kněžnou žádá všechny rozhodčí o kontrolu kontaktních údajů v přiloženém
adresáři rozhodčích . Případné změny zasílejte do 30.6. 2019 na e-mailovou adresu :
tomas.muchato@gmail.com
13) Vyhodnocení spolupráce v oblasti výměn rozhodčích s OFS Hradec Králové
KRD OFS v Rychnově nad Kněžnou na svém zasedání vyhodnotila spolupráci s OFS Hradec Králové
v oblasti výměn rozhodčích . Konstatovala , že výměny rozhodčích v jarní části soutěžního ročníku
2018/2019 probíhaly na vysoké úrovni . V případě oboustranného zájmu budeme ve výměnách
rozhodčích v podzimní části pokračovat . O detailech budeme jednat.

KRD OFS RK děkuje všem rozhodčím a DFA za velmi dobrou spolupráci v soutěžním ročníku
2018/2019 . Do příští sezóny přeje všem hodně zdraví a příjemné prožití dovolených !!!

Další jednání bude svoláno telefonicky na základě podnětu předsedy KRD.

Zapsal: Miroslav Martínek , předseda KRD

Ověřil : Martin Hlaváč , místopředseda KRD

