Zápis z jednání Komise rozhodčích a delegátů OFS Rychnov nad Kněžnou ze dne 3.9. 2020
Místo konání: Budova OFS Rychnov nad Kněžnou , U stadionu 1498
ZÁPIS č. 23/2020
Přítomni : Martínek Miroslav , Matula Pavel , Hlaváč Martin
1) Obsazení soutěží rozhodčími a DFA- 2.8.-13.9. 2020
KRD projednala na svém zasedání obsazení soutěží rozhodčími a DFA v termínech 2.8.-13.9. 2020
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
2.8. -2.9. 2020
A1A0201 Zdelov – Černíkovice – Hrubý Miloš – popis přestupku vyloučeného hráče není v souladu
s MP 02/2018 (popis je velmi stručný –není uvedeno zda došlo ke zranění, chybí, kde na HP se situace
odehrála, jak byla hra navázána) – 1,5 TB
A3A0203 Častolovice „B“ – Týniště „B“ – Chaloupka Jakub – chyba v administraci ZoU (po vyloučení
brankáře nedostatečný popis s uvedením správných čísel v ZoU)- 0,5 TB
A4A0107 Solnice „B“ – Lukavice – Jindáček Milan –chyba v administraci ZoU ( neuveden zástupce
kapitána domácích - D14 Švorc Michal střídal ve 46´) – 1 TB

A4A0302 Doudleby – Rychnov „B“ – Hvězda Lukáš – popis přestupku vyloučeného hráče není
v soulady s MP 02/2018 (veĺmi stručný popis -chybí kde na HP se situace odehrála, zda byl k zákroku
vyprovokován?, jak byla hra navázána) – 1,5 TB
A4A0301 Křovice – Kostelecká Lhota – Petr Jan – chyba v administraci ZoU (chybně uvedený
poločasový výsledek 0:0 , branky vstřeleny v 11´, 23´)- 1TB
KRD opětovně upozorňuje všechny rozhodčí , aby popis přestupků do ZoU byl prováděn přesně
v souladu s MP 02/2018 zejména pak informacemi uvedenými na str.1 a 2 tohoto pokynuupřesňující informace k popisu přestupků hlavně pro jednání DCK o výši trestů !!!!!
A1A0101 Deštné-Zdelov-Machač Libor-nerespektování nařízení KRD (v ZoU neuvedena zpráva o
kontrole bezinfekčnosti COVID 19) – 0,5 TB
A1A0105 Petrovice-Kostelec B-Machač Libor-nerespektování nařízení KRD (v ZoU neuvedena zpráva o
kontrole bezinfekčnosti COVID 19) – 0,5 TB
A1A0205 Rychnov B-Albrechtice-Gernát Lukáš-nerespektování nařízení KRD (v ZoU neuvedena zpráva
o kontrole bezinfekčnosti COVID 19) – 0,5 TB
A2A0202 Solnice B-Voděrady-Hrubý Miloš-nerespektování nařízení KRD (v ZoU neuvedena zpráva o
kontrole bezinfekčnosti COVID 19) – 0,5 TB
A3A0203 Častolovice B-Týniště B- Chaloupka Jakub-nerespektování nařízení KRD (v ZoU neuvedena
zpráva o kontrole bezinfekčnosti COVID 19) – 0,5 TB
A4A0202 Kostelecká Lhota-Častolovice-Jedlinský Miroslav-nerespektování nařízení KRD (v ZoU
neuvedena zpráva o kontrole bezinfekčnosti COVID 19) – 0,5 TB
A4A0303 Kostelec B-Černíkovice – Hrubý Miloš-nerespektování nařízení KRD (v ZoU neuvedena
zpráva o kontrole bezinfekčnosti COVID 19) – 0,5 TB
3) Hodnocení výkonů rozhodčích na základě zprávy DFA za období od 2.8. do 2.9. 2020
Zprávu za úsek DFA předložil M. Hlaváč . Za sledované období byla DFA hodnocena 3 utkání .
A2A0205 Vamberk B-Křivice (DFA Matula ) – Knapek Jaroslav-dobrý výkon 4,37
Zelinka Jiří-dobrý výkon
Doskočil Lukáš- dobrý výkon
A3A0204 Slatina-Čermná (DFA Matula) – Zelinka Jiří-dobrý výkon 4,16
Knapek Jaroslav-dobrý výkon
Doskočil Lukáš-dobrý výkon

A2A0203 České Meziříčí B-Labuť RK (DFA Ježek)- Dušek Jan – dobrý výkon 4,05
Trejtnar Dominik-dobrý výkon
Vodička Antonín-dobrý výkon

KRD se na svém zasedání zabývala výkony rozhodčích v uplynulých pohárových a mistrovských
utkání ve kterých konstatuje zatím velkou nespokojenost s kvalitou řízení a přístupem k utkání
některých rozhodčích . Na základě zjištěných okolností přijala opatření , které Vám byly poslány
elektronicky .
4) Pozdní omluvy a ostatní provinění rozhodčích
Halamka Jakub- omluva 3-7 dní před utkáním (12.8.2020) – 1 TB
Mucha Milan-omluva 3-7dní před utkáním (24.8.2020)-1 TB
Moravec Miroslav-nedodržení předepsaného vybavení (nepředpisové dresy v utkání Týniště B-Zdelov )
- 1TB
Hrubý Miloš- nedodržení předepsaného vybavení (nepředpisové dresy v utkání Týniště B-Zdelov )
-1 TB
Mucha Milan- nedodržení předepsaného vybavení (nepředpisové dresy v utkání Týniště B-Zdelov )
-1 TB
5) Vyhodnocení letního a náhradního semináře rozhodčích OFS Rychnov nad Kněžnou , nominační
listina rozhodčích
V termínech 7.8. a 13.8. 2020 uspořádala KRD OFS RK letní a náhradní seminář rozhodčích OFS
Rychnov nad Kněžnou . KRD konstatuje celkovou spokojenost s účastí rozhodčích a průběhem obou
seminářů . Všichni zúčastnění rozhodčí splnili podmínky pro zařazení na nominační listinu .
Na základě splnění podmínek seminářů pak byla vytvořena a předložena ke schválení VV OFS
Rychnov nad Kněžnou nominační listina rozhodčích a DFA pro podzimní část soutěžního ročníku
2020/2021 . Na nominační listině je zařazeno 40 rozhodčích a 8 DFA.
6) Výměny rozhodčích s OFS Hradec Králové-podzim 2020
KRD OFS na svém zasedání dodatečně schválila návrh výměny rozhodčích předložený M. Hlaváčem
v rámci spolupráce s OFS Hradec Králové. Pro podzim jsou naplánovány výměny rozhodčích celkem v 7
utkáních .
7) Nábor rozhodčích v rámci akce INDIGO FIFA 20 CUP
KRD vyhodnotila na svém zasedání nábory nových rozhodčích v rámci akce INDIGO FIFA20 CUP .
Během měsíců července a srpna , na 6 e-sportových turnajích bylo získáno 10 zájemců , ze kterých bylo
dosud nově vyškoleno a licenci získalo 9 rozhodčích . Náborovou akci hodnotíme jako celkově velmi
zdařilou . KRD tímto děkuje za pomoc všem rozhodčím , kteří se podílely organizačně na těchto
náborech !!!!
KRD tímto opětovně žádá všechny rozhodčí o pomoc se zajišťováním nových zájemců o pozici
rozhodčího . Případné kontakty předávejte předsedovi KRD .
8) Aktualizace adresáře rozhodčích k 3.9. 2020
KRD na svém zasedání provedla aktualizaci adresáře rozhodčích . Adresář byl doplněn o nově
vyškolené rozhodčí , bude zveřejněn na webu OFS a poslán rozhodčím.

9) Nově vyškolení rozhodčí
KRD OFS RK nově vyškolila a licence rozhodčího byla udělena :
Slavkay Jan-Opočno
Doskočil Lukáš-Křivice
Šebesta Jakub-Vamberk
Dušek Jan-Lupenice
Trejtnar Dominik-Častolovice
Vodička Antonín-Rychnov nad Kněžnou
Panocha Jiří-Vamberk
Urban Vladimír-Litohrady
Falta Jakub-Solnice
Klofanda Jaroslav-Dobruška
Bolehovský Lukáš-Kostelec nad Orlicí
10) Rozdělení rozhodčích v programu talent-mentor :
KRD se na svém zasedání zabývala dalším vzděláváním a individuální péčí o začínající rozhodčí . Byla
odsouhlasena strategie. V souvislosti s touto problematikou rozhodla o rozdělení rozhodčích
následovně :
Martínek –Slavkay , Dušek , Trejtnar , Vodička , Bolehovský
Hlaváč-Doskočil , Tichý , Panocha , Šebesta
Matula-Urban , Falta , Klofanda
V případě řešení jakéhokoliv problému spojeného s činností rozhodčích (mimo omluv z delegací )
každý rozhodčí bude primárně kontaktovat svého mentora !!!!
11) Ukončení činnosti rozhodčího Michala Bogdana v soutěží řízených OFS Rychnov nad Kněžnou
KRD vzala na vědomí zprávu Michala Bogdana ze dne 16.8. 2020 o ukončení činnosti rozhodčího
v rámci soutěží řízených OFS v Rychnově nad Kněžnou .
Michalovi děkujeme za odvedenou práci v pozici rozhodčího na našem okrese a v osobním životě pak
dále přejeme vše nejlepší a hlavně hodně zdraví .
12) Poděkování – Ondřej Frejvald-TJ Baník Vamberk
KRD tímto děkuje p. Ondřeji Frejvaldovi z TJ Baník Vamberk za pomoc při propagaci náboru rozhodčích
v rámci fotbalového turnaje KOVO-ŠKODA , který se uskutečnil 30.8. 2020 .
13) Fotbalové utkání rozhodčích – OFS RK-OFS HK-pondělí 21.9. od 16,30-stadion Lípa nad Orlicí
V pondělí 21.9. 2020 od 16,30 se na fotbalovém stadionu v Lípě nad Orlicí uskuteční přátelské
fotbalové utkání výběru rozhodčích OFS Rychnov nad Kněžnou proti výběru rozhodčích OFS Hradec
Králové . Bližší informace k plánovanému utkání byly rozhodčím rozeslány e-mailem .

Sestavením našeho výběru byl pověřen Pavel Matula a Leonard Horský . Prosíme všechny rozhodčí o
dodržení pokynů uvedených v e-mailu –závazné přihlášky do 10.9. 2020 předsedovi KRD !!!!
14) Praktické semináře rozhodčích – 13.8. a 3.9. 2020-UMT Rychnov nad Kněžnou
KRD uspořádala ve výše uvedených termínech zatím 2 praktické semináře s ukázkami na hrací ploše
pro nově vyškolené a začínající rozhodčí zaměřené na správnou signalizaci rozhodčího praporkem ,
poziční postavení , pohyb po hrací ploše , používání píšťalky , udělování osobních trestů atd. .
Jednotlivá cvičení byla snímána kamerou s následným vyhodnocením na obrazovce .
KRD tímto velmi děkuje J. Duškovi za poskytnutí techniky a všem zúčastněným rozhodčím za aktivní
přístup během akce . O termínu dalšího tréninku budete včas informováni .
15) Nedostavení se rozhodčího Jakuba Jedlinského bez omluvy k utkání U15 Borohrádek-Velké Poříčí
KRD projednala na svém zasedání nedostavení se rozhodčího Jakuba Jedlinského bez omluvy na
utkání U15 mezi mužstvy Borohrádku a Velkého Poříčí dne 23.8. 2020 . V souladu s Rozpisem soutěží
rozhodla :
Jedlinský Jakub – nedostavení se na utkání mládeže bez omluvy - 3 TB
16) DEN OKRESNÍHO FOTBALU -vzorový trénink včetně náboru rozhodčích-28.9. 2020 – Týniště nad
Orlicí
KRD OFS RK v rámci Dne okresního fotbalu , který se letos koná v pondělí 28.9. 2020 v fotbalovém
stadionu Olšina v Týništi nad Orlicí pořádá vzorový trénink rozhodčích s Pavlem Orlem , rozhodčím FIFA
zaměřený na posuzování ofsajdu . Akce se zúčastní 10 okresních rozhodčích v praktické části na hrací
ploše . V rámci této akce bude na stadionu zřízen I náborový stánek nových rozhodčích . Za KRD
trénink a nábory zastřešuje Pavel Matula.
KRD tímto žádá všechny rozhodčí o další pomoc při zajištění této organizačně náročné akce . Bližší
informace podá a případní zájemci se hlaste obratem předsedovi KRD.
Další jednání bude svoláno telefonicky na základě podnětu předsedy KRD.
.

Zapsal: Miroslav Martínek , předseda KRD

Ověřil : Martin Hlaváč , místopředseda KRD

