
Zápis z jednání KRD OFS HK č.2 

 

datum: 6.8.2021 

místo: Hradec Králové 

přítomni: L. Vojtěch, L. Slavíček, V. Novák a A. Trejbal 

 

1.  Náhradní seminář 

Náhradního termínu se zúčastnili a tím splnili podmínky pro zařazení na NL pro ročník 2021/2022 R 

Ilič, Kincl a Pšenička. 

omluveni: Koki, Kraj, Ráliš 

 

2. Nábor nových R 

Na NL byli po proškolení zařazeni noví R  Firbacher a Holman. Kontakt na nové R je již na webu OFS. 

 

3. Školení  vlastních R 

Proběhlo školení vlastních R. Tito R budou kontaktování obsazovacím úsekem KRD. 

Náhradní termín školení pro vlastní R je 20.8. v 17,30 v Restauraci U Švagerků. 

 

4. Nedostatky ve výkonu funkce R 

R Nguyen - nedostavení se k utkání KFS – 4TB 

R Macháček – pozdní omluva – 2TB 

R Olah – pozdní omluva – 2TB 

R Šťastný – nesplnění závazků vůči KRD – 2TB + od 2. kola pozastavení činnosti 

 

5. Obsazení R 

KRD schválila obsazení R a DFA na 1. a 2. kolo. 

KRD apeluje na všechny R, aby své omluvy zasílali v řádném předstihu v písemné (mail) a 

srozumitelné formě. Omluvy den před utkáním hlásí R telefonicky! 

Rozhodčí ve věku 17-18 let budou nejprve nasazováni na utkání krajské mládeže a poté na utkání 

dospělých.  

Probíhá výměna R – 3. kolo OFS RK a 4. kolo OFS TU. 

 



 

 

6.  Požadavky k vyplňování ZoU 

KRD apeluje na řádné vyplnění ZoU. Při popisu vyloučení používejte Pokyny k popisu přestupků 

(radílek).  

R do Zprávy rozhodčího uvedou, kdo nahlásil bezinfekčnost účastníků utkání a telefonický kontakt. 

např.: Za domácí nahlásil bezinfekčnost všech účastníků utkání VD Augustýn Václav (tel. 601 234 

567), za hosty VD Novák Adolf (tel. 789 456 123). 

V utkáních OP navíc po skončení utkání nahlásí vedoucí družstva nejlepšího hráče a post svého týmu 

a R toto uvede do Zprávy R. 

např.: Vedoucí družstva domácích nahlásil nejlepšího hráče a post svého týmu č.5 Kalina Hugo ID 

91122545, za hosty byl nahlášen hráč č.21 Škoda Milan ID74540123 (útok, záloha atp.).  

KRD pravidelně kontroluje správnost vyplňování ZoU. Rozdělení jednotlivých soutěží: 

 OP – Vojtěch 

 3.tř „východ“ – Slavíček 

 3.tř  „západ“ - Trejbal 

 

7.  Ostatní 

KRD vybírá a sleduje výkony R pro postup do vyšších soutěží. 

Odvetné utkání proti výběru R OFS RK v úterý 31.8. v 17,30 na hřišti v Malšově Lhotě. Zájemci o účast 

v utkání se nahlásí na e-mailovou adresu KRD krd-ofshk@seznam.cz 

KRD obdržela přihlášku zájemce o funkci DFA p. M. Dostála. KRD nenavrhne tohoto zájemce ke 

schválení VV OFS. 

Příští zasedání KRD se uskuteční 20.8. od 17,30 v Restauraci u Švagerků. 

 

 

 

zapsal: Trejbal       schválil: Vojtěch  

 

 

 

 

 


