Zápis z jednání Komise rozhodčích a delegátů OFS Rychnov nad Kněžnou ze dne 14.11. 2019
Místo konání: Penzion U Matulů , Deštné v O.h.
ZÁPIS č. 20/2019
Přítomni : Martínek Miroslav , Hlaváč Martin, Matula Pavel
Host : Židík Miloš-předseda VV OFS Rychnov nad Kněžnou
1) Obsazení soutěží rozhodčími a DFA- 21.9. 2019—10.11. 2019
KRD projednala na svém zasedání obsazení soutěží rozhodčími a DFA v termínech 21.9.-10.11. 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
od 21.9. – 13.11. 2019
A1A0707 Častolovice-Kostelec n.O. B - Gernát Lukáš – na základě podnětu z jednání STK 18/2019 ze
dne 25.9. 2019 - chyba v administraci vyplňování ZoU rozhodčím ( ZoU nepotvrzen VD , chybějící
označení STK-ANO ) - 1,5 TB

A2A0803 Voděrady-Solnice B – Jindáček Milan-na základě podnětu z jednání STK 19/2019 ze dne
2.10. 2019 - závady spojené s uvedením soupisky družstva ( AR2 a asistent trenéra jsou stejné osoby)
- 1 TB
A2A0905 Vamberk B – Dobré – Plocek Luboš - na základě podnětu z jednání STK 20/2019 ze dne
8.10. 2019 - závady spojené s uvedením soupisky družstva - (AR2 a hráč domácích č.12 je stejná
osoba) - 1 TB
A3A0904 Čermná – Javornice B – Mucha Milan – na základě podnětu z jednání STK 20/2019 ze dne
8.10. 2019 – závady spojené d uvedením soupisky družstva – ( hráč v poli má č.1 ) – 1 TB
A1A1402 Kostelecká Lhota-Deštné v O.h. – Bogdan Michal – popis přestupku vyloučeného hráče není
v souladu s MP 02/2018 ( nedostatečný popis vyloučení a ostatních událostí po skončení utkání ) –
1,5 TB
AR1 Jindáček Milan – na základě podnětu z jednání
DCK 17/2019 ze dne 13.11. 2019 – nerespektování nařízení KRD ( nevhodné chování AR1 po skončení
utkání ) – 4 TB
A6A0206 Vamberk B – Rychnov n.Kn. B – Špaček Ladislav – závady spojené s uvedením soupisky
družstva – (neuveden ZK hostů , který vystřídal v 58.minutě ) – 1TB
KRD tímto revokuje rozhodnutí a ruší udělení 1TB zveřejněného v komuniké z jednání KRD 19/2019
ze dne 20.9. 2019 . Současně se za tuto administrativní chybu výše uvedenému rozhodčímu velmi
omlouvá ( zástupce kapitána uveden ve zprávě rozhodčího )

3) Hodnocení výkonů rozhodčích na základě zprávy DFA za období od 21.9.-10.11. 2019
Zprávu za úsek DFA předložil M. Hlaváč . Za sledované období bylo DFA hodnoceno 8 utkání .
A1A1104 Lukavice-Černíkovice Jindáček Milan (DFA Martínek) dobrý výkon 4,05
Plocek Luboš-dobrý výkon
Nosek Milan-dobrý výkon¨
A1A0807 Zdelov-Křivice Fuchsa Tomáš (DFA Martínek) neuspokojivý výkon 2,0 (4,05)
-neuznání regulérní branky – (neuznal branku , kdy se míč z prostoru branky odrazil od zadní
konstrukce zpět do pole ) – 3 TB
Jedlinský Miroslav-neuspokojivý výkon ( jako AR1 nesignalizoval
branku , kdy se míč z prostoru branky odrazil od zadní konstrukce zpět do pole) – 1 TB
A1A0806 Černíkovice-Borohrádek Hvězda Lukáš (DFA Hlavsa) dobrý výkon 4,26
Štěpánková Marika-dobrý výkon
Práza Radim-dobrý výkon
A1A1106 Kostelec B-Albrechtice Gernát Lukáš (DFA Hlaváč) dobrý výkon 4,05
Fuchsa Tomáš-dobrý výkon
Bogdan Michal-dobrý výkon

A1A1101 Borohrádek-Dobruška B Moravec Miroslav (DFA Hlavsa) dobrý výkon 3,84
Nedvídek Miroslav-dobrý výkon
Nosek Martin-dobrý výkon
A1A1307 Kostelecká Lhota-Albrechtice Petr Jan (DFA Matula) dobrý výkon 4,00
Bogdan Michal-dobrý výkon
Nosek Milan-dobrý výkon
A1A1401 Dobruška B – Albrechtice Plocek Luboš – (DFA Hlavsa ) průměrný výkon 3,10
Jedlinský Miroslav – dobrý výkon
Hvězda Lukáš – dobrý výkon
A1A1402 Kostelecká Lhota-Deštné v O.h. – Bogdan Michal (DFA Stieber) neuspokojivý výkon – 2,26
(4,26) – v průběhu utkání se dopustil hrubé chyby , kdy nenařídil PK pro hosty – 3TB
Jindáček Milan-dobrý výkon
Merbs Rudolf-dobrý výkon
4) Pozdní omluvy a ostatní provinění rozhodčích
Halamka Jakub- omluva 3-7 dní před utkáním (29.9. 2019) – 1 TB
Práza Radim- omluva 1-3 dny před utkáním (1.11. 2019) – 1,5 TB
-omluva v pátek po 15,00-pouze e-mailem a SMS – 1 TB
Vrána Jan-omluva 3-7 dní před utkáním (6.10. 2019)-1TB
Gernát Lukáš- nerespektování nařízení KRD v souvislosti s přihláškou na seminář rozhodčích-1 TB
5) Rezignace Tomáše Muchy na činnost v KRD
KRD na svém zasedání vzala na vědomí rezignaci T. Muchy na činnost v KRD .
KRD děkuje tímto T. Muchovi za vykonanou práci v KRD a přeje hodně spokojenosti v osobním životě .
Jeho agendu přebírá s okamžitou platností Matula Pavel . Ten byl schválen VV OFS v Rychnově nad
Kněžnou dne 5.11. jako nový člen KRD .
6) Akademie mladých rozhodčích – Deštné v Orlických horách 4.1. – 5.1. 2020
KRD na svém zasedání schválila nominaci zástupců našeho OFS na Akademii mladých rozhodčích ,
která se koná ve dnech 4.1.-5.1. 2020 v Deštném v Orlických horách . Přihlášeni jsou :
Petr Jan
Plocek Luboš
Štěpánková Marika
Zelinka Jan
Dále budou předsedou KRD po vyškolení nových zájemců na akademii mladých rozhodčích dohlášeni :
Vanický Petr – Týniště nad Orlicí , Zbořil Karel-Solnice

7) Doplnění nominační listiny rozhodčích – MERBS Rudolf
Rudolf Merbs byl KRD navržen a výkonným výborem dne 5.11. 2019 schválen na doplnění nominační
listiny rozhodčích OFS Rychnov nad Kněžnou pro podzimní část soutěžního ročníku 2019/2020.

8) Zimní seminář rozhodčích – Kostelecká Lhota 24.1-25.1. 2020
MÍSTO : Hostinec U Hubálků , Kostelecká Lhota 40 , 517 41 Kostelec nad Orlicí
ČAS : PÁTEK 24.1. 2020 – prezence 16:30-17:15 hod
zahájení semináře 17:30 hod
ukončení semináře – SOBOTA 25.1. 2020 v 15:00
BĚHEM SEMINÁŘE NEBUDE NIKDO UVOLŇOVÁN !!!!
ÚČASTNICKÝ POPLATEK : rozhodčí do 18 let –
rozhodčí nad 18 let –

1000,- Kč/osobu
1200,- Kč/osobu

V rámci prezence budou vybírány v hotovosti pokuty za chyby v ZOU a ostatní provinění . Soupis
pokut byl vypracován , schválen a následně bude rozeslán rozhodčím v elektronické podobě !!!
V ceně účastnického poplatku je zahrnuto : nocleh , 1x večeře , 1x druhá večeře ,
snídaně , oběd , pitný režim během školení-káva,voda,čaj
V ceně účastnického v poplatku není zahrnuto : občerstvení při společném posezení v pátek večer
po skončení přednášek
Každý rozhodčí (i ten , který se zúčastní případně náhradního semináře ) provede platbu bankovním
převodem na číslo bankovního účtu OFS Rychnov nad Kněžnou 246619006/0300 variabilní symbol
– ID rozhodčího v termínu mezi 1.1. 2020 – 15.1. 2020 .
V případě neúčasti rozhodčího v řádném termínu semináře ( pracovní zaneprázdnění , nemoci ,
mimořádně vážné události ) bude účastnický poplatek použit na náhradní seminář . O termínu
náhradního semináře bude rozhodnuto později .
ÚČAST NA SEMINÁŘI JE MIMO JINÉ PODMÍNKOU PRO ZAŘAZENÍ NA NOMINAČNÍ LISTINU
ROZHODČÍCH JARNÍ ČÁSTI SOUTĚŽNÍHO ROČNÍKU 2019/2020 !!!!!!
KRD konstatuje velkou spokojenost s počtem přihlášených rozhodčích . Za to Vám patří velký dík !!!!
V rámci jednání KRD byl připraven tematický návrh přednášek pro lektora semináře , kterým bude
Jiří Houdek –rozhodčí profesionálních soutěží FAČR . Komunikací s lektorem pověřen
předseda KRD .

9) Zájemci o funkci rozhodčího :
KRD v současné době eviduje 2 zájemce o funkci rozhodčího , kteří budou vyškoleni a zúčastní se
pravidelného zimního semináře :
Zbořil Karel , Solnice –mobil : 737 295 914 , e-mail : k.zboril11@seznam.cz
Vanický Petr , Týniště nad Orlicí – mobil : 737 564 081 , e-mail: petrvanicky@gmail.com
Zajištěním vstupního školení pro udělení licence rozhodčího pověřen Pavel Matula , předběžný
termín stanoven na 22.11. 2019 .
10) Turnaj rozhodčích v sálové kopané – 4.1. 2020 Náchod
Turnaj okresních výběrů rozhodčích se koná v sobotu dne 4.1. v Náchodě . Zájemci z řad krajských i
okresních rozhodčích se přihlaste e-mailem na adresu : miroslav.martinek.opocno @seznam.cz do
15.12 2019 ! Na základě provedených přihlášek bude provedena konečná nominace .
Realizační tým našeho výběru : Horský Leonard , Filip Miroslav.
11) Závěrečné posezení rozhodčích – Penzion U Matulů , Deštné v Oh. – pátek 6.12. 2019
KRD OFS Rychnov nad Kněžnou Vás tímto srdečně zve na společné posezení rozhodčích , manželek
(přítelkyň) , které se koná v pátek 6.12. 2018 od 18,00 v Penzionu U Matulů v Deštném v Orlických
horách . Z důvodu zajištění optimálního množství občerstvení je uzávěrka přihlášek 25.11. 2019 , tak
jak bylo prezentováno v poslaných pozvánkách .

KRD OFS Rychnov nad Kněžnou děkuje všem rozhodčím a DFA za spolupráci v letošním roce , do
Nového roku přeje hlavně hodně zdraví a úspěchů v osobním i sportovním životě.

Další jednání bude svoláno telefonicky na základě podnětu předsedy KRD.

Zapsal: Miroslav Martínek , předseda KRD

Ověřil : Martin Hlaváč , místopředseda KRD

