
  Zápis z jednání KRD OFS HK č.7 

 

datum: 15.10.2021 

místo: Hradec Králové 

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

omluven: L. Vojtěch 

 

 

1. Nábor nových R 

Proběhlo proškolení nové R Natálie Šafaříkové. Po zakoupení vybavení bude přidána do adresáře. 

 

2.  Náhradní seminář 

Náhradní seminář a podmínky pro zařazení na NL splnil R Blažek. 

 

3. Chyby v ZoU 

OP:  

R Duben A1A1101 – chybný popis vyloučení, nepoužit „radílek“ – 1TB 

R Pšenička A1A0905 – špatný popis vyloučení, vedoucí před potvrzením ZoU musí znát přesný popis 

vyloučení  1TB 

3.třída  

R Doubrava A2A1001– podle vstřelených branek výsledek poločasu 5:0, uveden výsledek 6:0: Nesedí 

výsledek poločasu a vstřelené branky – 1TB 

R Štosek A2A1006 – chybí zástupce kapitána D, hráč hostí uveden jako AR2 – 2TB 

 

R dohlédnou na to, aby družstva neuváděla v ZoU technický doprovod. 

Při popisu zranění uvede R, kdo zranění nahlásil. 

 

4. Obsazení R + DFA 

KRD schválila obsazení R a DFA na 11. a 12. kolo. 

Pokud se R omlouvá z víkendového utkání mládeže, sežene si za sebe náhradu. Utkání dospělých řeší 

obsazovací úsek KRD. 



Z důvodu nespokojenosti KRD se zprávami DFA zastavení činnosti DFA Kunčar a Pechar – 1 SU 23.10. – 

24.10. 

 

5. Postupy do soutěží KFS 

Na zasedání komise 28. 10. v 18:00 se dostaví R Česák, Čožík, Ilič, Kubánek, Novotný, Pšenička a 

Šťastný.  Pozvaní R budou mít k dispozici zařízení, na kterém budou moci vyplnit testy z PF (notebook, 

tablet) s funkčním připojením k internetu. Úspěšnost v testu bude jedním z kritérií rozhodujících o 

postupu do vyšších soutěží. 

Na zasedání KRD se dále dostaví rozhodčí Duben, a to z důvodu chybného popisu vyloučení uvedeného 

v ZoU A1A1101. 

6. Ostatní 

KRD na základě zprávy DFA oceňuje výkon R Novotného. 

KRD apeluje na R, aby četli mailové zprávy a včas na tyto zprávy reagovali. Týká se převážné většiny 

rozhodčích OFS. 

R Holman kontaktuje sekretáře KRD ve věci výstroje. 

Příští zasedání KRD proběhne 28.10. v 18 hodin v Hradci Králové v Restauraci U Jelena. 

 

zapsal: Trejbal        ověřil: Vojtěch 

 

 


