Zápis z jednání Komise rozhodčích a delegátů OFS Rychnov nad Kněžnou ze dne 13.3. 2020
Místo konání: GAPACENTRUM Rychnov nad Kněžnou
ZÁPIS č. 21/2020
Přítomni : Martínek Miroslav , Hlaváč Martin, Matula Pavel
Host : Židík Miloš-předseda VV OFS Rychnov nad Kněžnou
1) Obsazení soutěží rozhodčími a DFA- 21.3.-29.3. 2020
KRD projednala na svém zasedání obsazení soutěží rozhodčími a DFA v termínech 21.3.-29.3. 2020
Obsazení bylo schváleno .
KRD žádá tímto všechny rozhodčí a DFA , aby případné omluvy byly posílány neprodleně a
v dostatečném předstihu !!!!
Ten kdo není omluven je plně k dispozici obsazovacímu úseku !!!!!
Všechny omluvy musí být poslány e-mailem !!!! (neexistuje omluva prostřednictvím SMS – viz.
Pokyny pro rozhodčí !!!!)
2) Vyhodnocení zimního a náhradního semináře rozhodčích OFS Rychnov nad Kněžnou ,
nominační listina rozhodčích
V termínech 24.1.-25.1. 2020 a 13.3. 2020 uspořádala KRD OFS zimní a náhradní seminář rozhodčích
OFS Rychnov nad Kněžnou .
Řádný zimní seminář byl dvoudenní a proběhl v krásném prostředí v Hostinci u Hubálků v Kostelecké
Lhotě . Semináře se zúčastnil také předseda DCK V. Hlavsa , předseda STK F. Jehlička , předseda ORK
JUDr. J. Urbánek a zástupci z OFS Hradec Králové E. Zvolánek a V. Novák .

Hlavním lektorem byl Jiří Houdek-instruktor rozhodčích a zároveň rozhodčí profesionálních soutěží
!!!!! Jeho přednášky na vybraná témata byly na velmi vysoké úrovni s názornými ukázkami ve
videoklipech .
Náhradní seminář se uskutečnil 13.3. 2020 v GAPACENTRU v Rychnově nad Kněžnou .
Všichni zúčastnění rozhodčí splnili podmínky pro zařazení na nominační listinu .
Na základě přezkoušení ze znalostí fotbalových norem a splnění dalších podmínek seminářů pak byla
vytvořena a předložena ke schválení VV OFS Rychnov nad Kněžnou nominační listina rozhodčích a
DFA pro jarní část soutěžního ročníku 2019/2020 . Na nominační listině je zařazeno 28 rozhodčích a 7
DFA.
3) Výměny rozhodčích s OFS Hradec Králové-jaro 2020
KRD OFS na svém zasedání schválila návrh výměny rozhodčích předložený M. Hlaváčem v rámci
spolupráce s OFS Hradec Králové.
4) Aktualizace adresáře rozhodčích k 13.3. 2020
KRD na svém zasedání provedla aktualizaci adresáře rozhodčích . KRD tímto žádá všechny rozhodčí o
provedení kontroly údajů . Případné opravy řeší P. Matula.
5) Praktický seminář mladých rozhodčích –jaro
KRD na svém zasedání se zabývala přípravou praktického semináře mladých rozhodčích na hrací
ploše . Program semináře byl schválen . O termínu semináře bude rozhodnuto v závislosti na celkové
situaci v ČR .

Další jednání bude svoláno telefonicky na základě podnětu předsedy KRD.

Zapsal: Miroslav Martínek , předseda KRD

Ověřil : Martin Hlaváč , místopředseda KRD

