
Zápis ze 3. jednání Komise rozhodčích a delegátů OFS Rychnov nad Kněžnou 

Pondělí 9. srpna, Lupenice 

Účast: Jan Dušek, Pavel Matula, Martin Eimann 

1) KRD děkuje za činnost Marice Štěpánková a přeje hodně radosti, zdraví a spokojenosti 
v nadcházejících mateřských povinnostech.  

2) KRD vyjadřuje spokojenost s průběhem a vysokou kvalitou dvoudenního letního 
semináře v Deštném v Orlických horách a děkuje všem rozhodčím za účast.  

3) Nové sportovní vybavení značky Adidas 

V týdnu mezi 16. - 20. srpnem se bude distribuovat nové jednotné vybavení značky Adidas 
pro všechny okresní rozhodčí. Rozhodčí vybavení zaplatí v hotovosti při převzetí. Za 
vyzvednutí vybavení je zodpovědný každý rozhodčí sám. Povinnost používat jednotné 
vybavení na zápasech řízených OFS platí od 21. srpna 2021.  

4) Nominační listina rozhodčích OFS Rychnov nad Kněžnou  

KRD vyřazuje z nominační listiny rozhodčích OFS Rychnov nad Kněžnou pana Lukáše 
Gernáta z důvodu ztráty důvěry. Rozhodčímu bude v plné výši vrácen poplatek za 
náhradní seminář na bankovní účet, ze kterého byl poplatek uhrazen.  

- KRD pozastavuje činnost rozhodčím Jaroslavu Klofandovi a Ondřeji Smolkovi z důvodu 
nesplnění podmínek pro zařazení na nominační listinu R. V případě zájmu o řízení 
okresních soutěží je nutné absolvovat náhradní seminář a splnit test z PF.  

- rozhodčí Milan Mucha je dlouhodobě omluven ze zdravotních důvodů 

5) Utkání A1A0201 TJ Sokol Černíkovice - SK Dobruška „B“ 

KRD uděluje pokutu za nerespektování nařízení KRD o předzápasové kontrole hráčů a 
funkcionářů v technické zóně.  

R Miloš Hrubý - 1,5 TB 
AR1 Michal Bogdan - 1,5 TB 
AR2 Antonín Vodička - 1,5 TB 

KRD znovu nařizuje rozhodčím, aby před utkáním důsledně kontrolovali hráče a 
funkcionáře v technické zóně. Je nezbytné, aby všichni byli řádně označení a aby se v 
technické zóně zdržovali pouze osoby uvedené v zápise o utkání.  

KRD nabízí rozhodčím, že pokud nerozumí metodickému pokynu 02/2018, mohou se 
individuálně spojit s Janem Duškem nebo Pavlem Matulou a popisy přestupku si nechat 
individuálně vysvětlit.  

6) Chyby v ZoU, podněty odborných komisí k projednání provinění rozhodčího v termínech 
1.7. - 9.8. 2021: 



A4A0106 Petrovice - Albrechtice - Jedlinský Miroslav - chyba v administraci ZoU 
(nesprávně uveden popis první ŽK u vyloučeného hráče D6 - není dle MP 02-2018 - není 
uvedeno „zepředu“ či „ze strany“ či „zezadu“. Ve Zprávě rozhodčí by mělo být ještě 
uvedeno, kde na hrací plošek k 1. ŽK došlo) 1,5 TB 

A4A0102 Týniště n. O. - Kostelec n. O. - Hrubý Miloš - chyba v administraci ZoU 
(neuveden zástupce kapitána, hráč H3 kapitán střídá v 81´) 1 TB 

A1A0106 Lukavice - Solnice - Plocek Luboš - chyba v administraci ZoU (neuveden 
zástupce kapitána, hráč D11 kapitán střídá v 80´) 1 TB 

A2A0202 Křivice - Týniště n. O. B - Jedlinský Jakub (neuveden zástupce kapitána, hráč 
D5 kapitán střídá v 62´) 1 TB 

A1A0201 Černíkovice - Dorbuška B - Hrubý Miloš - chyba v administraci ZoU (nesprávně 
uveden popis druhé ŽK u vyloučeného hráče H16 - není dle MP 02-2018) 

A1A0206 Zdelov - Kostelec n.O. B - Machač Libor - chyba v administraci ZoU (špatně 
uvedeno střídání D7 nebo špatně uveden střelec branky domácích hráče D7 – hráč vstřelil 
dvě branky po vystřídání???) - 0,5 TB 

A3A0205 Přepychy B - Častolovice B - Falta Jakub – chyba v administraci ZoU (neuveden 
čas branky u hráče H9) 0,5 TB 

7) Pozdní omluvy 

R Luboš Plocek - utkání č. A3A0205 - 5 dní před utkáním - 150 Kč pokuta 
R Luboš Plocek - utkání č. A1A0202 - 6 dní před utkáním - 150 Kč pokuta 
R Lukáš Hvězda - utkání č. A1A0301 - 6 dní před utkáním - 150 Kč pokuta 

8) KRD schvaluje termíny praktických seminářů dne 19.8.2021 ve Zdelově a 16.9.2021 v 
Javornice. Účast pro rozhodčí do 30 let a začínající rozhodčí je povinná, starším 
rozhodčím se účast doporučuje.  

- KRD nabízí účast na praktických seminářích i osobám znalých pravidel (OZP) - 
signalizace AR, spolupráce R / AR, ofsajdové situace 

9) KRD schvaluje dohodu o meziokresní výměně rozhodčích s OFS Pardubice. Výměna 
se uskuteční zhruba 1x za měsíc.  

10) KRD pověřuje Pavla Matulu školením OZP na losovacím aktivu mládeže dne 
17.8.2021 od 17:30 v Lupenické hospodě.  

11) KRD žádá VV OFS o doplnění sazebníku trestů rozhodčích o následující bod: 

- nerespektování nařízení KRD - 1,5 TB 


