Zápis KR OFS Nymburk č.2/19-20
z jednání konaného dne 5.9.2019 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.1/19-20 - schválen
Bod č.2 – Došlá pošta
2.1. Zápis STK č. 1, 2 a 3/19-20 - KR bere na vědomí.
2.2. Zápis DK č. 1 a 2 /19-20 - KR bere na vědomí.
2.3.1. Dopis předsedy TJ Sokol Přerov nad Labem – KR bere na vědomí.
2.3.2. Vyjádření Obsazovacího úseku k dopisu předsedy TJ Sokol Přerov nad Labem – V současné
době je k dispozici Obsazovacímu úseku OFS Nymburk 23 rozhodčích spadajících příslušně pod
OFS Nymburk, z nichž v každém soutěžním kole přichází z řad rozhodčích řada omluv a to z
různých důvodů (zaměstnání, nemoc, studium, apod.). Při součásném stavu rozhodčích je a bude
delegováni tří rozhodčích na utkání v úředním čase spíše vzácností. Osobně se obavám, že k
některým utkáním nebude, z důvodu nedostatku rozhodčích delegován žádný kvalifikovaný
rozhodčí. Pokud skutečně máte zájem o kvalitnější řízení utkání a delegováni k utkání tří
kvalifikovaných rozhodčích, doporučuji přesunout termín utkání minimálně tři hodiny před úřední
začátek, v takovém případě je reálný předpoklad delegovat k utkání tři kvalifikované rozhodčí.
Každopádně Vaší žádost beru na vědomí a vždy, stejně jako v minulosti, když to bude možné, budu
se jí snažit vyhovět.
Bod č.3 – Různé
3.1.1. KR OFS Nymburk na společném jednání s STK OFS Nymburk přijala opatření k článku 9
RMS OFS Nymburk pro soutěžní ročník 2019/2020: Příprava zápisu o utkání administrátory
družstev, který uvádí, že 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.
Prováděcí nařízení k článku 9 RMS OFS Nymburk budou rozhodčím zaslány elektronickou poštou.
3.1.2. V případě, že družstvo poruší ustanovení článku 9 RMS OFS Nymburk pro soutěžní ročník
2019/2020 ukládá KR rozhodčím za povinnost tuto skutečnost uvést do ZOU, před potvrzením
ZOU vedoucími družstev a v ZOU označit kolonku STK. Rozhodčí ve Zprávě rozhodčího v ZOU
uvede záznam v závazné formě: Hostující družstvo TJ Krchleby porušilo ustanovení článku 9 RMS.
3.1.3. V případě, že rozhodčí neuvede v ZOU skutečnost porušení ustanovení článku 9 RMS OFS
Nymburk pro soutěžní ročník 2019/2020, bude rozhodčímu uložena pořádková pokuta 100,- Kč, za
porušení jiných podstatných povinností rozhodčího.

3.2. KR ukládá rozhodčím řídícím utkání číslo 2019218A2B0201, 2019218A3B0204 a
2019218E2A0201 pořádkovou pokutu dle §11 bod 2g Řádu rozhodčích a delegátů FAČR za
porušení jiných podstatných povinností rozhodčího, kterých se dopustili. Splatnost pořádkové
pokuty stanovuje KR na den 19.9.2019.
3.3. KR schvaluje udělené trestné body rozhodčím dle Směrnice pro udělování trestných bodů
rozhodčím OFS Nymburk, udělené do 5.9.2019.
3.4. Příští zasedání KR OFS Nymburk bude svoláno operativně.

Pavel Kubečka
v.r. předseda KR

