Zápis KR OFS Nymburk č.1/19-20
z jednání konaného dne 1.8.2017 od 15:30 hodin v zasedací místnosti OS TJ-SK Nymburk.
Přítomni: Kubečka, Hlavička, Havlas, Rozvoral, Novotný
Omluveni: 0
Bod č.1 – Kontrola Zápisu č.11/18-19 - schválen
Bod č.2 – Došlá pošta
2.1.1. KR OFS Nymburk přijala Přihlášku na funkci rozhodčího od Král David ID 02110124.
2.1.2. Král David ID 02110124 splnil podmínky pro udělení licence rozhodčího obsažené v Řádu
rozhodčích a delegátů FAČR. KR OFS Nymburk výše jmenovanému rozhodčímu uděluje Licenci
rozhodčího druhu C a zároveň navrhuje VV OFS Nymburk zařadit Krále Davida ID 02110124 na
nominační listinu rozhodčích OFS Nymburk pro soutěžní ročník 2019/2020.
2.2. KR bere na vědomí žádost rozhodčího Voborník Josef ID 51060018 o převod do působnosti
rozhodčího na OFS Kolín. KR OFS Nymburk této žádosti vyhovuje.
Bod č.3 – Různé
3.1. Nově sestavená KR OFS Nymburk bude vykonávat činnost ve složení:
Předseda KR OFS Nymburk
Místopředseda KR OFS Nymburk
Jednatel KR OFS Nymburk
Pokladník KR OFS Nymburk
Člen KR OFS Nymburk

Pavel Kubečka
Petr Havlas
Miroslav Novotný
Pavel Hlavička
Miloš Rozvoral

3.2. KR schvaluje Nominační listinu RO OFS Nymburk a Nominační listinu delegátů OFS
Nymburk pro soutěžní ročník 2019/2020, které předkládá VV OFS Nymburk.
3.3. KR OFS Nymburk ponechává v platnosti Směrnici KR OFS Nymburk k obsazování
utkání/turnajů rozhodčími.
3.4. KR OFS Nymburk ponechává v platnosti Směrnici pro udělování trestných bodů rozhodčím
OFS Nymburk za chyby v ZOU.
3.5. KR OFS Nymburk bere na vědomí RMS pro soutěžní ročník 2019/2020.
3.6. KR připomíná některé povinnosti rozhodčích delegovaných k utkáním řízených OFS
Nymburk.

Listina hráčů a Soupiska A mužstva
Rozhodčí má povinnost vyžadovat na každém utkání předložení Listiny hráčů a soupisek A mužstev
u klubů, které mají tuto povinnost podle SŘ.
Dle RMS OFS Nymburk je klub povinnen mít při utkání k dispozici Listinu hráčů a soupisku A
mužstva (soupisku A mužstva klub, kterému tuto povinnost ukládá SŘ), kterou je povinnen na
požádání předložit ke kontrole rozhodčímu, delegátu svazu nebo řídícímu orgánu soutěže.
Pokud klub nepředloží Listinu hráčů, případně soupisku A mužstva, uvede rozhodčí tuto skutečnost
do Zápisu o utkání, před potvrzením ZOU vedoucími družstev např. Hostující družstvo SK
ZAPOMĚTLIVÝ nepředložilo na vyžádání Listinu hráčů a rozhodčí označí kolonku předat do
STK.
Hlavní pořadatel
Hlavní pořadatel je povinen být označen před utkáním, během utkání a po utkání výstražnou vestou s
nápisem hlavní pořadatel. Pokud bude vše v pořádku do ZOU nic neuvádějte.
Rozhodčí uvede do ZOU před potvrzením ZOU vedoucími družstev: Hlavní pořadatel utkání nebyl
před utkáním, během utkání a po utkání označen výstražnou vestou s nápisem hlavní pořadatel a
rozhodčí označí kolonku předat do STK.
Oddílový asistent rozhodčího
Obě družstva (domácí i hosté) mají dle RMS OFS Nymburk, v případě, že nejsou delegováni asistenti
rozhodčího, za povinnost zajistit každé jednoho oddílového asistenta rozhodčího.
V případě porušení tohoto ustanovení má rozhodčí za povinnost tuto skutečnost uvést do ZOU před
potvrzením ZOU vedoucími družstev dle vzoru: Hostující družstvo TJ Nemávači nezajistilo
oddílového asistenta rozhodčího. Oddílového asistenta rozhodčího zajistil domácí oddíl CSKA
Moskva. Rozhodčí označí v ZOU kolonku předat do STK.
Příprava zápisu o utkání administrátory družstev
Administrátoři obou družstev, kteří jsou účastníky utkání jsou povinni vyplnit ZOU nejpozději 15 minut
před úředně stanoveným začátkem utkání dle §53 body 1 a 2 Soutěžního řádu. Pokud rozhodčí utkání
bude muset opravovat údaje uvedené administrátory družstev nad rámec stanovený Pravidly fotbalu,
uvede rozhodčí tuto skutečnost do ZOU a tato skutečnost bude považována za porušení ustanovení
Soutěžního řádu.
V případě porušení tohoto ustanovení má rozhodčí za povinnost tuto skutečnost uvést do ZOU před
potvrzením ZOU vedoucími družstev například: Hostující družstvo CO BYCH SE S TÍM
VYPLŇOVAL, KDYŽ TO UDĚLÁ ROZHODČÍ nezajistilo řádné vyplnění ZOU před utkáním.
Rozhodčí musel opravovat údaje uvedené v ZOU. Rozhodčí označí v ZOU kolonku předat do STK.
Šatny
Organizátor utkání je povinen zajistit pro soupeře a rozhodčí nejpozději 30 minut před plánovaným
začátkem soutěžního utkání čisté, dostatečně velké, uzamykatelné, v chladných dnech vytápěné šatny,
které jsou vybaveny věšáky a umožnění jim řádně se umýt.

V případě porušení tohoto ustanovení uvede rozhodčí tuto skutečnost do ZOU před potvrzením ZOU
vedoucími družstev například: Organizátor utkání SK Špiňdírov nezajistil čistou kabinu
rozhodčího (prach, nepořádek). Rozhodčí označí v ZOU kolonku předat do STK.
Zranění
Rozhodčí má povinnost uvést do ZOU nahlášené zranění hráčů vedoucími družstev ještě před
potvrzením ZOU vedoucími družstev.
Další povinností rozhodčího je vyjádřit se ke zraněním nahlášeným vedoucími družstev.
3.7. Příští zasedání KR OFS Nymburk bude svoláno operativně.

Pavel Kubečka
v.r. předseda KR

