Zápis z jednání Komise rozhodčích a delegátů OFS Rychnov nad Kněžnou ze dne 2.7. 2020
Místo konání: Penzion U Matulů Deštné v O.h.
ZÁPIS č. 22/2020
Přítomni : Martínek Miroslav , Matula Pavel
Omluven : Hlaváč Martin
1) Omluvy rozhodčích
KRD tímto žádá všechny rozhodčí, aby do 15.7. 2020 nahlásili termíny dosud známých omluv
(dovolených) pro podzimní část soutěžního ročníku 2020/2021 .
Pohárová utkání začínají v termínu 1.8.-2.8. , mistrovská utkání pak 15.8.-16.8. 2020.
První obsazení bude zveřejněno 28.7. 2020
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) Letní semináře rozhodčích OFS Rychnov nad Kněžnou
Termín řádného semináře : pátek 7.8. 2020
Místo : Penzion U Matulů , Deštné v O.h. čp.12
Čas : od 16,30 prezence , začátek 17,00
Poplatek- rozhodčí OFS RK licence C - 300,-Kč ,
Poplatek - rozhodčí OFS RK licence C (mladší 18 let ) – 250,-Kč ,
Poplatek-rozhodčí KFS , ŘKČ – 300,-Kč
Na seminář jsou srdečně zváni rozhodčí listiny KFS a ŘKČ !!!! Přihlášky (omluvy) zasílejte emailem na adresu : miroslav.martinek.opocno@seznam.cz do 20.7. 2020 !!!!

Účastnické poplatky budou vybírány při prezenci v hotovosti !!!!!
Termín náhradního semináře rozhodčích OFS Rychnov nad Kněžnou –
čtvrtek 13.8. od 18,00 na GAPACENTRU v Rychnově nad Kněžnou
Poplatek – náhradní seminář – rozhodčí OFS licence C 500,-Kč , rozhodčí OFS licence C
(mladší 18 let) – 450,- Kč
KRD upozorňuje všechny okresní rozhodčí, že účast na tomto semináři (případně náhradním) je
podmínkou pro zařazení na nominační listinu pro podzimní část soutěžního ročníku 2020/2021 .
Současně KRD upozorňuje všechny rozhodčí , že v průběhu semináře nebude nikdo uvolňován.
Semináře jsou programově i organizačně zajištěny!!
3) Nábor rozhodčích v rámci akce INDIGO FIFA 20 CUP
KRD projednala na svém zasedání organizační zajištění náboru nových rozhodčích v rámci akce
INDIGO FIFA20 CUP , které se uskuteční v termínech 11.7. Dobruška , 18.7. Kostelec nad Orlicí ,
25.7. Rychnov nad Kněžnou , 1.8. Týniště nad Orlicí , 8.8. Borohrádek , finále 15.8. Dobruška .
Na akci bude zřízen stánek OFS Rychnov nad Kněžnou s propagačními materiály k náboru rozhodčích.
Na každé akci bude přítomen člen KRD a ke kterému potřebujeme zajistit 2 pomocníky + 1 náhradník.
(celkem tedy 6x2 rozhodčí + 6 náhradníků)
KRD tímto velmi žádá všechny okresní rozhodčí, aby se do akce aktivně zapojili. Bližší informace a
přesný rozpis organizačního zajištění bude zveřejněn. Případné dotazy zodpoví M. Martínek.
4) Aktualizace adresáře rozhodčích k 30.6. 2020
KRD na svém zasedání provedla aktualizaci dosud známých změn do adresáře rozhodčích. Případné
další změny hlaste obratem P. Matulovi . Uzávěrka případných změn 10.7. 2020.
5) Změny – Rozpis soutěží 2020/2021
Na základě požadavku VV OFS RK se KRD na svém zasedání se zabývala přípravou změn do nového
Rozpisu soutěží. Po zvážení všech okolností rozhodla žádné změny nebo připomínky nebude
předkládat.
6) Nový zájemce o funkci rozhodčího – Jakub Šebesta
V současné době KRD eviduje nového zájemce o funkci rozhodčího:
Šebesta Jakub
Struha 871 , 517 54 Vamberk
Mobil : 703 694 374
E-mail: jakubse05@seznam.cz
Vstupní školení provede P. Matula . O termínu školení bude rozhodnuto později . (do začátku soutěží)

7) Ukončení činnosti - Radim Práza
KRD bere na vědomí ukončení činnosti rozhodčího Radima Prázy. Radimovi děkujeme za odvedenou
práci v pozici rozhodčího a v osobním životě mu dále přejeme vše nejlepší a hlavně hodně zdraví .
Další jednání bude svoláno telefonicky na základě podnětu předsedy KRD.
Zapsal: Miroslav Martínek , předseda KRD

Ověřil : Martin Hlaváč , místopředseda KRD

