Zápis KR OFS Nymburk č.4/21-22
z jednání konaného dne 9.9.2021 v zasedací místnosti OFS Nymburk.
Za účasti: Kubečka Pavel, Havlas Petr, Rozvoral Miloš, Ducký František.
Omluven: Kurka Miloš.
Host: Nehasil Karel.
Pozván: Valtr Jakub.

Bod č.1 – Kontrola Zápisu č.3/21-22
1.1. Vše schváleno.

Bod č.2 – Došlá pošta
2.1. Zápisy STK číslo 6, 7, 8, 9 - KR bere na vědomí.
2.2.1. Zápisy DK číslo 1, 2 - KR bere na vědomí.
2.2.2. Zápis DK číslo 3 - na základě předání rozhodčího Hejduk Zdeněk ID 89011021,
chybný popis vyloučeného hráče v utkání číslo 2021218C1B0603, předává KR
rozhodčího k projednání do KR OFS Kutná Hora.
Ostatní KR bere na vědomí.
2.3. Přerušení činnosti Karolíny Růžičkové ve funkci rozhodčí fotbalu od 30. 8. 2021
- KR bere na vědomí.
2.4. Zpráva delegáta OFS Nymburk pana Doubka Ladislava z utkání AFK Milovice B
- AFK Milčice, číslo utkání 2021218A2A0603 (rozhodčí Daněček Martin) - KR bere
na vědomí.
2.5.1. KR OFS Nymburk přijala Přihlášku na funkci rozhodčího od Valtr Jakub ID
03090275 .
2.5.2. Valtr Jakub ID 03090275 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 Valtra Jakuba ID 03090275 na nominační listinu rozhodčích OFS
Nymburk pro soutěžní ročník 2021/2022.
Bod č.3 – Různé
3.1. KR ukládá rozhodčímu Volf Zdeněk (utkání číslo 2021218C1B0401) pořádkovou
pokutu 100,- Kč, dle §11 bod 2g Řádu rozhodčích a delegátu FAČR za porušení jiných
podstatných povinností rozhodčího. Rozhodčí uloženou pořádkovou pokutu uhradí v
rámci Zimního semináře rozhodčích OFS Nymburk.
3.2.1. KR ukládá rozhodčím Bureš Jaroslav (utkání číslo 2021218A3A0502) a Volf
Zdeněk (utkání číslo 2021210E2A0508), každému pořádkovou pokutu 100,- Kč, dle
§11 bod 2g Řádu rozhodčích a delegátu FAČR za porušení jiných podstatných
povinností rozhodčího. Rozhodčí uloženou pořádkovou pokutu uhradí v rámci
Zimního semináře rozhodčích OFS Nymburk.
3.2.2. KR ukládá rozhodčím Bláha Adam (utkání číslo 2021218A1A0602) a Šafránek
Jan (utkání číslo 2021218E1A0606), každému pořádkovou pokutu 50,- Kč, dle §11
bod 2g Řádu rozhodčích a delegátu FAČR za porušení jiných podstatných povinností
rozhodčího. Rozhodčí uloženou pořádkovou pokutu uhradí v rámci Zimního semináře
rozhodčích OFS Nymburk.
3.2.3. KR připomíná:
Rozhodčí je povinen, před potvrzením ZOU vedoucími družstev, vložit do Zprávy
rozhodčího informace, které jsou rozhodčímu sděleny vedoucími obou družstev před
začátkem utkání, ohledně bezinfekčnosti a zároveň potvrdit, že i rozhodčí před
začátkem utkání splňoval podmínky bezinfekčnosti.
Dále je povinností rozhodčího do ZoU uvádět osoby pro případné šetření hygienickou
stanicí (vč. telefonního čísla). Tuto kontaktní osobu vám nahlásí vedoucí družstva
(může to být vedoucí nebo trenér).
3.3. KR ukládá rozhodčímu Karlík Milan (utkání číslo 2021218A1A0503),
pořádkovou pokutu 100,- Kč, dle §11 bod 2g Řádu rozhodčích a delegátu FAČR za
porušení jiných podstatných povinností rozhodčího. Dále KR vytýká Karlíkovi
Milanovi jeho popisující anabázi po skončení utkání, která do ZOU nepatří. Rozhodčí
uloženou pořádkovou pokutu uhradí v rámci Zimního semináře rozhodčích OFS
Nymburk.
3.4. KR OFS Nymburk pověřuje nového člena KR OFS Nymburk pana Duckého
Františka:
Teoretickou přípravou rozhodčích OFS Nymburk v oblasti Pravidel fotbalu, Řádů
FAČR, Metodických pokynů vydaných FAČR a RMS OFS Nymburk.

3.5. KR pověřuje pana Kurku Miloše organizací náhradních fyzických prověrek
rozhodčích Čemuse Daniela, Mojžíše Marka a Valtra Jakuba. Všichni tři výše
jmenovaní absolvují náhradní fyzické prověrky po dohodě s panem Kurkou v termínu
do 30.9.2021. Místo a čas náhradních fyzických prověrek bude rozhodčím sdělen
panem Kurkou.
3.6.1. KR upozorňuje, že pokud se rozhodčí omluví v termínu kratším, než je do
neděle do 24:00 hodiny, před nadcházejícím víkendem, uhradí manipulační poplatek
ve výši 200,- Kč, dle článku 4 Směrnice KR OFS Nymburk k obsazování
utkání/turnajů rozhodčími.
3.6.2. KR bere na vědomí omluvu rozhodčího Furgaláka Mikuláše z delegace na
funkci AR1 utkání číslo 2021218A2A0704 Sokol Stratov - AFK Semice B. KR
výjimečně upouští od udělení manipulačního poplatku a rozhodčímu Furgalákovi
Mikulášovi jeho pozdě zaslanou omluvu vytýká.
3.7. KR schvaluje udělené trestné body rozhodčím dle Směrnice pro udělování
trestných bodů rozhodčím OFS Nymburk, udělené do 9.9.2021.
3.8. Příští zasedání KR OFS Nymburk bude svoláno operativně.
Pavel Kubečka
v.r. předseda KR OFS Nymburk

