
 

 

Zápis z 1. jednání Komise rozhodčích a delegátů Okresního fotbalového svazu 
Rychnov nad Kněžnou 
 
Čtvrtek 20. května 2021, klubovna TJ Baník Vamberk 
 
Účast: Jan Dušek, Marika Štěpánková, Martin Eimann 
Hosté: Luboš Michalec, Tomáš Rejzek, Josef Stodůlka, Ondřej Frejvald, Marcel Olšavský, 
Jan Weisser 
 
1) Stav členské základny rozhodčích OFS Rychnov nad Kněžnou 
 

- předseda KRD v uplynulých týdnech hovořil se všemi rozhodčími, kteří působí v rámci 
OFS Rychnov nad Kněžnou. Drtivá většina rozhodčích projevila zájem pokračovat v 
činnosti v nadcházejícím soutěžním ročníku. K dispozici by mělo být, při splnění všech 
náležitostí, 35 okresních rozhodčích. Ve vyšších soutěžích působí 15 rozhodčích z 
našeho okresu.  

 
2) Organizace soutěžního ročníku 2021/2022 
 
- KRD bere na vědomí potřebu obsadit přátelská/pohárová utkání v květnu a červnu 2021.  
- KRD bere na vědomí termín zahájení okresního poháru na 21. 7. a zahájení 
mistrovských soutěží na 31.7. 
 
- KRD žádá všechny rozhodčí, aby nejpozději do neděle 4. 7. 2021 nahlásili termíny 
dosud známých omluv (dovolených) pro podzimní část soutěžního ročníku 2021/2022.  
 
- kontaktní email pro komunikaci s KRD je kr-ofsrk@seznam.cz  
 
3) Desatero pro sehrání přátelských utkání všech věkových kategorií 
 
- KRD bere na vědomí a vyzývá rozhodčí OFS, aby si prostudovali a respektovali 
Desatero pro sehrání přátelských utkání všech věkových kategorií, které vypracoval 

generální sekretář FAČR Jan Pauly: 

1. Domácí klub požádá svůj řídící orgán soutěže o schválení utkání. 

2. Řídící orgán utkání schválí a deleguje rozhodčí na utkání. 

3. O utkání se pořídí papírový zápis, neboť informační systém nepočítá s jednorázovými přátelskými utkáními. 

4. Rozhodčí je po utkání vyplacen domácím klubem. 

5. Domácí klub uschová papírový zápis a výplatnici delegovaného rozhodčího, která odpovídá sazebníku podle Řádu 

rozhodčích a delegátů, a dále obsahuje údaje o cestovném. 

6. Domácí klub předloží zápis o utkání a výplatnici řídícímu orgánu soutěže do 3 dnů od odehrání utkání. 

7. Domácí klub vystaví ke 30. 6. 2021 OFS/KFS/ŘKČ+ŘKM, resp. FAČR jednu fakturu za všechna řádně nahlášená a 

obsazená odehraná utkání (se splatností 14 dnů), následně OFS/KFS faktury proplatí klubům. 

8. OFS a KFS vystaví Asociaci jednu fakturu za všechny kluby (taktéž se splatností 14 dnů), a Asociace následně 

všechny faktury za rozhodčí uhradí. 

9. Případná disciplinární řízení se řídí předpisy FAČR. 

10. Utkání sehraná formou turnaje, nebo „mini soutěže“, lze provést standardně přes IS. 

11. Všechna utkání je nutné sehrát podle aktuálně platných hygienicko-epidemiologických pravidel. 



 

 

 
 
- KRD apeluje na rozhodčí, aby řízení přátelských utkání nepodceňovali. Papírový zápis je 
potřeba vyplnit se všemi náležitostmi, dle pravidel fotbalu. Nezapomeňte na podpisy 
vedoucích mužstev. Kompletní zápis o utkání pak naskenujte a obratem odešlete na 
emailové adresy: ofsrk@centrum.cz a kr-ofsrk@seznam.cz. Originál zápisu dobře 
uschovejte a při nejbližší možné příležitosti doručte řídící orgánu soutěže.  
 
3) Spolupráce s OFS Náchod a OFS Hradec Králové na výměně rozhodčích 
 
- předběžná dohoda s předsedou KRD OFS Náchod a OFS Hradec Králové na 
nepravidelné výměně rozhodčí s každým z okresů = 1 zápas za 2-3 týdny 
- konkrétní podoba bude upřesněna na společném setkání předsedů KRD 
 
4) Kontakt na členy KRD 
 
- Jan Dušek, předseda KRD, tel: 775 787 196 
- Marika Štěpánková, členka KRD, tel: 730 173 990 
- Martin Eimann, člen KRD, tel: 778 763 756 
 
- externím spolupracovníkem KRD je Pavel Matula, který je pověřený vzděláváním 
mladých rozhodčích a vedením praktických seminářů na hrací ploše 
 
5) Letní seminář rozhodčích OFS Rychnov nad Kněžnou 
 
Termín řádného semináře: pátek 23.7 a sobota 24.7. 2021 
Místo konání: Penzion U Matulů, Deštné v Orlických horách + fotbalové hřiště 
Prezence v pátek 23.7. v 16:30 hodin, zahájení semináře v 17:00 hodin, ukončení 
semináře 20:00 hodin 
Prezence v sobotu 24.7. v 8:30 hodin, zahájení semináře 9:00 hodin, ukončení semináře v 
17:00 hodin 
 
Možnost ubytování z pátka na sobotu = 300 Kč / noc.  
Sobotní oběd je v ceně semináře.  
 
Seminář se bude skládat z teoretické části a praktické části přímo na hrací ploše. Lektory 
semináře budou ligoví rozhodčí z profesionální listiny. Jména a program semináře 
upřesníme.  
 
Program: 
 
Pátek 16:30 - 20 hodin - teoretická část (účast povinná) 
Pátek 20 - 22 hodin - přátelské posezení 
Sobota 9 - 11 hodin - teoretická část (účast povinná) 
Sobota 14 - 17 hodin - praktická část na hrací ploše (účast povinná pro rozhodčí do 40 let, 
starší rozhodčí účast dobrovolná) 
 
Poplatek - rozhodčí OFS RK licence C - 400 Kč / v ceně je zahrnutý i sobotní oběd 
Poplatek - rozhodčí OFS RK licence C (mladší 18 let) - 350 Kč / v ceně je zahrnutý i 
sobotní oběd 
Poplatek - rozhodčí KFS, ŘKČ - 400 Kč / v ceně je zahrnutý i sobotní oběd 
 



 

 

Účastnické poplatky budou vybírány při prezenci v hotovosti.  
 
Na semináře jsou srdečně zváni rozhodčí listiny KFS a ŘKČ. 
 
Svoji účast na semináři potvrďte nejpozději do neděle 4. 7. 2021 na email: kr-
ofsrk@seznam.cz 
 
Termín náhradního semináře ve čtvrtek 29. 7. od 17 hodin v Lupenické hospodě.  
 
Poplatek za náhradní seminář 800 Kč.  
 
KRD upozorňuje všechny okresní rozhodčí, že účast na tomto semináři (případně 
náhradním semináři) je podmínkou pro zařazení na nominační listinu pro podzimní část 
soutěžního ročníku 2021/2022. Současně KRD upozorňuje všechny rozhodčí, že v 
průběhu semináře nebude nikdo uvolňován.  
 
6) Nábor mladých rozhodčích 
 
- KRD pověřuje Martina Eimann, aby do příštího jednání KRD připravil koncepci náboru 
nových rozhodčích OFS Rychnov nad Kněžnou 
 
7) Létající rozhodčí 
 
- KRD projednala záměr pořádat nepravidelný projekt Létající rozhodčí. Jedná se o 
modelový trénink rozhodčích v klubech, které o to projeví zájem. Cílem je přiblížit funkci 
rozhodčího aktivním hráčům. Předvést v praxi často složitá rozhodnutí rozhodčích, šířit 
pravidlovou osvětu, šířit vyšší míru tolerance vůči rozhodčím z řad fotbalové veřejnosti a v 
neposlední řadě chceme, aby projekt Létající rozhodčí fungoval jako jedna část náborové 
koncepce.  
 
- pilotní projekt Létající rozhodčí se uskuteční ve čtvrtek 24. 6. od 17:30 v Přepychách.  
 
8) Termín dalšího praktického semináře na hrací ploše 
 
- KRD schvaluje termín dalšího praktického semináře na hrací ploše, který se uskuteční ve 
čtvrtek 24. 6. od 17:30 hodin v Přepychách. Účast je povinná pro rozhodčích do 30 let, pro 
starší rozhodčí je dobrovolná. Občerstvení zajištěno.  
 
9) Ostatní  
 
- KRD děkuje za práci, kterou odvedla dosavadní komise rozhodčích (Miroslav Martínek, 
Martin Hlaváč a Pavel Matula). Je potřeba veřejně ocenit nadstandardní práci, která 
vysoce převýšuje běžné fungování komise rozhodčích. Současná KRD vyjadřuje přání a 
výzvu na činnost svých předchůdců navázat.  
 
10) Termín příštího jednání KRD je ve čtvrtek 24.6.2021 v 16 hodin na fotbalovém 
hřišti v Přepychách 
 
 
 
 
  



 

 

 
 
 
 
 
 


