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Zápis z jednání KRD OFS Rychnov nad Kněžnou dne 6. 5. 2022 v Dobrušce 

Přítomni: Jan Dušek, Pavel Matula, Martin Eimann 

1) KRD děkuje rozhodčím OFS Pardubice, kteří v rámci meziokresní výměny R velmi dobře zvládli 
těžké utkání Doudleby - Zdelov.  

2) KRD zařazuje na nominační listinu R Martina Kučeru.  

3) KRD projednala žádost krajského náborového manažera Miroslava Martínka o součinnost na 
náborové akci rozhodčích dne 15. 5. 2022 v Rychnově nad Kněžnou. KRD neposkytne součinnost.  

4) KRD uspořádá vlastní náborovou akci dne 4. 6. na utkání KP Dobruška - Slavia Hradec Králové. 
Přípravou náborové akce pověřuje Martina Eimanna.  

5) KRD důrazně žádá rozhodčí o respektování a dodržování jednotného cestovního oblečení Adidas při 
cestách na zápasy.  Nerespektování tohoto nařízení bude zohledněno v nadcházejících delegacích a 
1TB.  

6) Praktický seminář na hrací ploše se uskuteční ve čtvrtek 19. května od 17:30 hod.  na fotbalovém 
hřišti v Dobrušce. Účast na semináři je povinná pro rozhodčí 35 let. Případná neúčast = 5 TB. Účast 
rozhodčích starších 35 let a krajských rozhodčích je vítaná.  

7) Chyby v ZoU, podněty odborných komisí k projednání provinění rozhodčího v termínech 1.1. - 
8.4. 2022

A1A1605 Borohrádek - Lukavice – Steklík Lukáš - chyba v administraci ZoU (špatně uvedeno střídání 
nebo čas branky hráče D16 – hráč vstřelil branku v 71 minutě, vystřídán byl dle ZoU v 70 minutě) - 0,5 
TB

A1A1602 Rychnov n.K. B - Kostelec n.O. B - Bogdan Michal - chyba v administraci ZoU (Hráč D9 
obdržel ŽK v 74 minutě – vystřídán byl ale o poločasové přestávce) - 0,5 TB
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8) Chyby v ZoU, podněty odborných komisí k projednání provinění rozhodčího v termínech 9.4. - 
22.4. 2022 

A2A1804 Voděrady - Vamberk B - Jedlinský Jakub - chyba v administraci ZoU (Nesprávně popsané 
vyloučení hráče H3 v kolonce „Osobní tresty“ - není dle MP 02-2018 - špatně popsané obě dvě ŽK, ve 
zprávě rozhodčího nedostatečně popsané situace při udělení ŽK) - 1,5 TB

A1A1706 Albrechtice – Rychnov n. K. B – Kout Jaroslav - chyba v administraci ZoU (neuveden 
zástupce kapitána, hráč H5 kapitán střídá v 83´) 1 TB

A1A1805 Kostelecká Lhota - Doudleby – Bolehovský Lukáš - chyba v administraci ZoU (Nesprávně 
popsané vyloučení hráče D3 v kolonce „Osobní tresty“ - není dle MP 02-2018 – druhá ŽK není 
zařazená dle MP 02-2018 - chybí NCH) - 1 TB

9) Pozdní omluvy: 

Falta - 1,5 TB
Slavkay - 1,5 TB
Halamka - 3 + 3 TB

10) KRD upozorňuje rozhodčí na důslednou předzápasovou kontrolu členů družstev a důslednou 
kontrolu technických zón. Připomíná, že členové družstva mají povinnost být na střídačkách označení. 

11) KRD upozorňuje rozhodčí, aby nepřehlíželi nesportovní chování nejen hráčů, ale i funkcionářů. V 
případě nesportovního chování je nezbytné, aby situace byly popsané v zápise o utkání. 

12) KRD nařizuje rozhodčím, aby o víkendu 14. - 15. května a 21. - 22. května 2022 na základě žádosti 
STK zkontrolovali platnost trenérských licencí. Pokyny ke kontrole dostanou včas emailem. 

Zapsal: Jan Dušek


