Zápis KR OFS Nymburk č.5/21-22
z jednání konaného dne 14.10.2021 v zasedací místnosti OFS Nymburk.
Za účasti: Kubečka Pavel, Havlas Petr, Rozvoral Miloš, Kurka Miloš, Ducký
František.
Host: Nehasil Karel
Bod č.1 – Kontrola Zápisu č.4/21-22
1.1.1. Zápis číslo 3/21-22 3.10. KR pověřuje pana Kurku Miloše aktualizací Souhlasu
se zpracováním osobních údajů rozhodčích zařazených na Listinu rozhodčích OFS
Nymburk. Termín splnění 30.9.2021.
1.1.2. Z důvodu časové náročnosti termín splnění posunut do 30.11.2021.
1.2.1. Zápis číslo 4/21-22 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.
1.2.2. Rozhodčí Čemus Daniel, Mojžíš Marek a Valtr Jakub absolvovali náhradní
fyzické prověrky dne 28.9.2021 ve SC Nymburk. Rozhodčí Čemus Daniel a Mojžíš
Marek zároveň absolvovali opravné teoretické testy. Pan Kurka s výsledky náhradních
fyzických prověrek i opravných teoretických prověrek informoval KR.
1.3. Ostatní schváleno.
Bod č.2 – Došlá pošta
2.1. Zápisy STK číslo 10, 11, 12, 13, 14 - KR bere na vědomí.
2.2.. Zápisy DK číslo 4, 5, 6, 7, 8, 9 - KR bere na vědomí.
2.3.1. Dopis předsedy KR SKFS pana Petra Blažeje - Nahlášení rozhodčích OFS pro
zařazení na listinu rozhodčích Středočeského krajského fotbalového svazu.
2.3.2. KR OFS Nymburk konstatuje, že v současné době nedisponuje vhodným
kandidátem na doplnění Listiny rozhodčích SKFS. Opověď předsedovi KR SKFS
panu Petru Blažejovi zajistí předseda KR OFS Nymburk Kubečka Pavel.
2.4. Zpráva delegáta OFS Nymburk pana Doubka Ladislava z utkání Straky B - Sokol
Bobnice/Dvory A, číslo utkání 2021218A3A0904 (rozhodčí Černý Adam) - KR bere
na vědomí.

2.5. Zpráva delegáta SKFS pana Duckého Františka z utkání Sokol Drahelice - Sokol
Všechlapy B, číslo utkání2021218A3A1106 (rozhodčí Černý Adam, AR1 Bureš
Jaroslav) - KR bere na vědomí.
2.6. Přerušení činnosti Miroslava Vintra ve funkci rozhodčí fotbalu - KR bere na
vědomí.
2.7. Oznámení o opětovném zahájení činnosti ve funkci rozhodčího od Karolíny
Růžičkové, s žádostí o případnou konzultaci, před delegací k utkáním, ze studijních
důvodů. - KR bere na vědomí.
2.8. KR bere na vědomí změnu trvalého bydliště a zároveň místo pro určení
dopravného, rozhodčích Ducký František a Čemus Daniel. Změny aktualizovány v
Adresáři rozhodčích a delegátů.
Bod č.3 – Různé
3.1. KR ukládá rozhodčímu Brett Patrik (utkání číslo 2021218A3A0701) pořádkovou
pokutu 200,- 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. KR ukládá rozhodčímu Kubečka Matěj (utkání číslo 2021218A1A0904)
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.
3.3. KR ukládá rozhodčímu Bureš Jaroslav (utkání číslo 2021218E1A1102 a
2021218A1A1104) pořádkovou pokutu 150,- 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.
3.4. KR ukládá rozhodčímu Čemus Daniel (utkání číslo 2021218A2A1101)
pořádkovou pokutu 200,- Kč, dle §11 bod 2a Řádu rozhodčích a delegátu FAČR za
nedostatky v ZOU. Rozhodčí uloženou pořádkovou pokutu uhradí v rámci Zimního
semináře rozhodčích OFS Nymburk.
3.5. KR ukládá rozhodčímu Jeník David (utkání číslo 2021218E1A1104) pořádkovou
pokutu 100,- Kč, dle §11 bod 2a Řádu rozhodčích a delegátu FAČR za nedostatky v
ZOU. Rozhodčí uloženou pořádkovou pokutu uhradí v rámci Zimního semináře
rozhodčích OFS Nymburk.
3.6.1. KR bere na vědomí Aktualizovaná hygienicko-protiepidemická opatření pro

konání amatérských soutěž vydaných FAČR 1.10.2021. Dokument vložen na webové
stránky www.krofsnymburk.webnode.cz. Rozhodčím OFS Nymburk zaslán předsedou
KR OFS Nymburk informativní email.
3.6.2. VZOR zápisu v ZOU: Jako rozhodčí utkání prohlašuji, že splňuji podmínky
bezinfekčnosti. Kontaktní osobou pro případné šetření hygienickou stanicí je za
domácí pan Jiří Vokřál (tel. 777777777) a za hosty pan Petr Pavel (tel. 666666666).
3.7. KR schvaluje Informace k teoretickým prověrkám vypracované panem Duckým
Františkem. Dokument vložen a zpřístupněn rozhodčím na webových stránkách
www.krofsnymburk.webnode.cz.
3.8. KR bere na vědomí zprávu Obsazovacího úseku, že k utkání dorostu Jiskra Prasek
- TJ Pátek, číslo utkání 2021218C1B1101, nebyl delegován kvalifikovaný rozhodčí a
to z důvodu, že i přes upozornění Organizátora utkání Jiskry Prasek Obsazovacím
úsekem OFS Nymburk, nebyl termín utkání posunut minimálně o tři hodiny před
úřední začátek utkání dospělých a žádný rozhodčí nebyl na daný termín k dispozici.
3.9. KR ustanovuje pro podzimní část soutěžního ročníku 2021/2022 do funkce
Mentora rozhodčích pana Suchánka Zdeňka ID:62040518. Panu Suchánkovi bude na
utkání, ve kterých bude pověřen dohledem nad výkonem rozhodčích umožněn vstup
do kabiny rozhodčích. Pan Suchánek, z utkání, ke kterým byl KR OFS Nymburk
pověřen dohledem nad výkonem rozhodčích, do 72 hodin po skončení utkání
vypracuje a předá KR hodnotící zprávu na výkon rozhodčího, případně rozhodčích.
3.10.1.1. KR neschvaluje udělené trestné body rozhodčímu Rozvoralovi Milošovi, za
utkání Okresní přebor mladších žáků 7+1, utkání číslo 2021218F1B0105 SK Poříčany
- Straky, když rozhodčí utkání odřídil s délkou hrací doby 2 x 35´, v souladu s RMS
OFS Nymburk.
3.10.1.2. KR upozornila STK na nesoulad hrací doby dle Pravidel fotbalu FAČR a
RMS OFS Nymburk v utkáních mladších žáků.
3.10.2. Ostatní udělené trestné body rozhodčím dle Směrnice pro udělování trestných
bodů rozhodčím OFS Nymburk, udělené do 14.10.2021 KR schvaluje.
3.11. Příští zasedání KR OFS Nymburk se bude konat 4.11.2021 od 16:00 hodin..

Pavel Kubečka
v.r. předseda KR OFS Nymburk

