Zápis KR OFS Nymburk č.1/20-21
z jednání konaného dne 20.8.2021 v zasedací místnosti OS TJ-SK Nymburk.
Přítomni: Kubečka, Havlas, Novotný
Omluveni: Rozvoral, Hlavička
Bod č.1 – Kontrola Zápisu č.6/19-20
Bod 1.1. Kandidát na funkci rozhodčího Černý Jakub ID 03040595 se omluvil ze semináře
rozhodčích konaného dne 7.8.2020. KR OFS Nymburk neuděluje kandidátovi na funkci rozhodčího
Černý Jakub ID 03040595 Licenci rozhodčího.
Bod 1.2. – ostatní KR OFS Nymburk schvaluje.
Bod č.2 – Došlá pošta
2.1. Zápis STK č. 1, 2 a 3/20-21 - KR bere na vědomí.
2.2. KR OFS Nymburk bere na vědomí z pracovních a osobních důvodů ukončení činnosti ve
funkci rozhodčího Holase Roberta ID76091845.
KR děkuje panu Holasovi za práci odvedenou v rámci OFS Nymburk a přeje Robertovi mnoho
pracovních a osobních úspěchů.
2.3. KR OFS Nymburk přijala žádost rozhodčího Buchta Petr ID 75100071, rozhodčího zařazeného
na Listinu rozhodčích OFS Náchod, o umožnění řízení utkání v rámci OFS Nymburk.
KR pozvala rozhodčího Buchta Petr ID 75100071 na letní seminář rozhodčích dne 7.8.2020,
kterého se pan Buchta zúčastnil a úspěšně absolvoval fyzické a teoretické prověrky.
Obsazovací úsek OFS Nymburk bude delegovat rozhodčího Buchta Petr ID 75100071 po dohodě s
OFS Náchod k utkáním OFS Nymburk.
2.4.1. Dopis TJ Sokol Přerov nad Labem – KR bere na vědomí.
2.4.2. Vyjádření Obsazovacího úseku k dopisu předsedy TJ Sokol Přerov nad Labem je obdobné
jako v loňském roce – 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. Letní seminář rozhodčích OFS Nymburk dne 7.8.2020 v Krchlebích absolvovali rozhodčí:
Brett Patrik, Čemus Daniel, Čepek Josef, Černý Martin, Hlavička Pavel, Hurych Lubomír, Karlík

Milan, Král David, Kubera Milan, Myška Roman, Nepovím František, Rozvoral Miloš, Salava
Václav, Suchánek Zdeněk, Šafránek Jan, Vinter Miroslav a Volf Zdeněk.
3.1.2. Náhradní letní seminář rozhodčích OFS Nymburk dne 18.8.2020 v Nymburce absolvovali
rozhodčí: Bláha Adam, Bureš Jaroslav, Havlas Petr, Mojžíš Marek, Růžičková Karolína.
3.2. KR schvaluje Nominační listinu RO OFS Nymburk a Nominační listinu delegátů OFS
Nymburk pro soutěžní ročník 2020/2021, které předkládá VV OFS Nymburk.
3.3.1. KR OFS Nymburk bere na vědomí Přílohu číslo 6 SŘ FAČR.
3.3.2. KR OFS Nymburk upozorňuje rozhodčí, že hráči ani další fyzické osoby se nesmějí účastnit
fotbalových utkání, pokud rozhodčímu nepředloží Prohlášení o bezinfekčnosti COVID-19.
3.4. Na základě společného jednání KR a STK OFS Nymburk informuje KR rozhodčí, že:
Vedoucí družstev předloží rozhodčímu nejpozději 15´ před úředním začátkem utkání Prohlášení o
bezinfekčnosti COVID-19 pouze osob uvedených v ZOU a to seřazených sestupně. Po skončení
utkání rozhodčí předá Prohlášení o bezinfekčnosti COVID-19 zpět vedoucím družstev.
Pozdravy družstev před utkáním, ani po utkání se neprovádí.
3.5. KR OFS Nymburk ponechává v platnosti Směrnici KR OFS Nymburk k obsazování
utkání/turnajů rozhodčími.
3.6. KR OFS Nymburk ponechává v platnosti Směrnici pro udělování trestných bodů rozhodčím
OFS Nymburk za chyby v ZOU.
3.7. KR OFS Nymburk bere na vědomí RMS pro soutěžní ročník 2020/2021.
3.8. 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 povinen mít při utkání k dispozici Listinu hráčů a soupisku A
mužstva (soupisku A mužstva klub, kterému tuto povinnost ukládá SŘ), kterou je povinen 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
ZAPOMNĚTLIVÝ 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 Bayern Mnichov 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.
3.9. Příští zasedání KR OFS Nymburk bude svoláno operativně.
Pavel Kubečka
v.r. předseda KR

