
Zápis ze schůze č.5/2020-2021 KRD OFS Hradec Králové, konané dne 8.10.2020

Přítomni: pp. Vojtěch, Slavíček, Zvolánek,  Novák                                                                                               
Omluveni:                                                                                                                                                             
Host: Skyba

1/ R Skyba  - řešeny opakující se hrubé chyby v Zou

2/ KRD OFS HK ve spolupráci s p. Martnkem kontaktovala a pozvala zájemce o funkci rozhoččího na 
proškolovací seminář. Ze čvanáct pozvaných se 2 čostavili (Stoklasa, Auer), 4 omluvili (Schejbal, 
Rejnek, Šimák, Králík) a 6 se nečostavilo bez omluvy.                                                                                        
„Vlastní“ rozhoččí Javůrek zařazen na NL

3/  Přečseča KRD počal informace z ječnání VV OFS HK

4/ Kontrola ZoU – KRD apeluje na rozhoččí, aby věnovali maximální pozornost při vyplňování ZoU a 
přečešli tak množícím se chybám.   KRD oceňuje popis vyloučení R Štancla                                                  
Veškeré omluvy rozhoččích ačresovat výhračně obsazovacímu úseku (L. Slavíček) emailem, přípačně 
telefonicky                                                                                                                                                         

Všichni R si nastudují změnu pravidla,  která se týká uvádění vedoucích mužstev v ZoU,                       
povinnost uvádět v ZoU zástupce kapitána.                                                                                                       
Dále jsou R povinni být k dispozici OÚ KRD a sledovat v IS své delegace vždy až do pátku 12:00!!!      
R nemusí ve své zprávě uvádět kontrolu Covidu 19, pokud nenastaly problémy.

Soutěžní řád 2020-2021 §30 VEDOUCÍ DRUŽSTVA: 

Doplněný text: 3. Družstvo je povinno mít vedoucího družstva. Bez 
vedoucího družstva nemůže být utkání zahájeno. V případě vyloučení 
vedoucího družstva z ohraničeného prostoru hřiště pro příslušníky 
družstva převezme jeho povinnosti jiný příslušník družstva. 4. Hráči
družstva uvedeni v zápise o utkání nejsou oprávněni vykonávat funkci
vedoucího družstva; to neplatí v případě, kdy není vyjma hráčů žádný
jiný příslušník družstva přítomen. Odůvodnění: V utkání dospělých 
mohl být vedoucím i hráč a kluby nižších soutěží to tak často 
aplikovaly, přičemž na lavičce seděli ještě jiní funkcionáři. V SŘ 
se tato možnost od prvopočátku připustila z toho důvodu, že když v 
nižších soutěžích přijede pouze 11 hráčů (nebo ještě s náhradníky) a
žádný funkcionář, tak aby se mohlo hrát (bez vedoucího nelze utkání 
zahájit), tak může vykonávat funkci vedoucího i hráč na hrací ploše 
nebo náhradník. Ale když přijede s družstvem jakýkoliv funkcionář 
(trenér, asistent trenéra, atd.), tak není důvod, aby vedoucím byl 
hráč na hrací ploše, ale měl by to být některý z funkcionářů na 

lavičce.

5/ Kontrola závazků R : Olah, Křičenský trvá . Nový termín splnění 31.10.2020. Po termínu  buče 
řešeno  ve spolupráci s DK 

6/ KRD proječnala Zprávy DFA. D Pechar – nerespektování pokynů KRD – 2 TB 



7/ KRD upozorňuje R,  že záklační občerstvení, které jim je poskytnuto pořáčajícím oččlílem, je plně v
jeho kompetenci a je nepřípustné svévolně  požačovat načstančarč, pokuč jim není nabíčnut 
samotným pořačatelem.

8/ KRD schválila obsazení R a DFA na 9 a 10. kolo

9/  Všichni R a DFA OFS, kteří čosuč  nezaslali zálohu 1000 Kč na zimní seminář R (20. -21. únor 2021) 
na účet 216969507/0600, variabilní symbol ID číslo, tak učiní čo 31.10.2020. Uhrazení potvrčí 
emailem na ačresu zvolanek.fotbal@seznam.cz  Seminář je povinný pro všechny rozhodčí OFS HK 
bez výjimek! Pokud by se seminář neuskutečnil po zásahu vyšší moci, částka bude rozhodčím 
vrácena

Příští schůze KRD se buče konat počle epičemioloiické situace v ČR  v Restauraci „U Jelena“, Hračec 
Králové – Farářství. Termín buče včas oznámen 

Zapsal: Evžen Zvolánek

mailto:zvolanek.fotbal@seznam.cz

