Zápis KR OFS Nymburk č.1/22-23
z jednání konaného dne 19.7.2022 od 17:30 hodin v zasedací místnosti OFS
Nymburk.
Za účasti: Kubečka Pavel, Havlas Petr, Rozvoral Miloš, Kurka Miloš a Ducký
František.
Bod č.1 – Kontrola Zápisu č.13/21-22
1.1. Trvá pověření pana Rozvorala Miloše a Kubečky Pavla vypracováním nových
Pokynů pro řízení utkání na OFS Kolín pro soutěžní ročník 2022/2023 s termínem
předložení KR OFS Nymburk do 15.8.2022. Zodpovídá Rozvoral Miloš.
1.2. Ostatní schváleno.
Bod č.2 – Došlá pošta
2.1. Informace STK o ukončení soutěžního ročníku 2021/2022 a termínovou listinu
podzim 2022 - KR bere na vědomí.
2.2.1. Předseda KR OFS Nymburk přijal Přihlášku na funkci rozhodčího od pana
Mammadov Elman ID 88092376.
2.2.2. Mammadov Elman ID 88092376 absolvoval dne 14.7.2022 vstupní školení z
předpisů FAČR. Zároveň mu byla do emailové schránky odeslána pozvánka na Letní
seminář rozhodčích OFS Nymburk.
Bod č.3 – Různé
3.1.1. KR Připomíná rozhodčím a oddílům ustanovení RMS OFS Nymburk:
Přátelská utkání smí rozhodčí řídit jen v případě, jsou-li schváleny STK OFS. Za
schválená se považují i přátelská utkaní nahlášená obsazovacímu úseku OFS
Nymburk. Pořadatel přátelského utkání je povinen zaslat žádost o delegování
rozhodčího, případně rozhodčích na přípravné utkání nejpozději do středy 12:00
hodin před nadcházejícím víkendem a to pouze SMS na telefon 732389987 nebo
e-mailem na adresu obsazeni@ofsnymburk.cz. Žádost musí obsahovat datum, čas,
místo přátelského utkání a družstva, která budou účastníky přátelského utkání. Žádost
musí být odeslána z oficiálních kontaktů (email, telefon).
Z každého schváleného utkání STK musí být pořízen ZOU. V případě vyhotovení
písemného ZOU budou oddíly i rozhodčí postupovat podle SŘ FAČR. (Rozhodčí
řádně po skončení utkání vyplní ZOU a organizátor utkání odpovídá za doručení
písemného ZOU řídícímu orgánu soutěže). Organizátor utkání v souladu se SŘ FAČR

odpovídá za doručení řádně vyplněného ZOU na OFS Nymburk nejpozději do 48
hodin po skončení utkání a to i elektronickou cestou na email: info@ofsnymburk.cz.
Pro oddíly i rozhodčí platí, že pro přípravná utkání platí veškerá ustanovení SŘ,
Pravidel fotbalu FAČR, DŘ a všech ostatních norem FAČR, případně aktuálních
vládních nařízení a aktuálních nařízení FAČR.
3.1.2. KR ukládá rozhodčím Bláha Adam ID00090723, Kurka Miloš ID99090217 a
Růžičková Karolína ID96111095 každému pořádkovou pokutu 1000,- Kč, dle §11 bod
2g Řádu rozhodčích a delegátu FAČR za porušení jiných podstatných povinností
rozhodčího, kterých se dopustili dne 25.6.2022 porušením ustanovení RMS OFS
Nymburk. Rozhodčí uloženou pořádkovou pokutu uhradí v rámci Letního semináře
rozhodčích OFS Nymburk.
3.2. KR projednala program Letního semináře rozhodčích a pověřila jednotlivé členy
KR OFS Nymburk úkoly k zajištění splnění jednotlivých bodů programu semináře.
3.3. Příští zasedání KR OFS Nymburk bude svoláno operativně.
Pavel Kubečka
v.r. předseda KR OFS Nymburk

