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                                      Habrmanova 192/2 , 500 02 Hradec Králové, IČ: 22883088 

 
 

 

   Hlavní partneři Okresního fotbalového svazu HRADEC KRÁLOVÉ: 

                                                        

          

Kluby OFS Hradec Králové  
 

Věc: Školení vlastních rozhodčích klubů 

Termín a místo: čtvrtek 11. 8. 2022 od 17 do 19 hodin 
Restaurace U Švagerků v Hradci Králové, Všehrdova 194 

 
Vážení příslušníci klubů, 
   Výkonný výbor Okresního fotbalového svazu Hradec Králové (dále jen „VV“) si Vás dovoluje 
informovat o níže uvedeném školení Vlastních rozhodčích (dále jen „VR“), které VV OFS organizuje 
z důvodu nedostatku kvalifikovaných rozhodčích s licencí rozhodčího fotbalu, aby zajistil maximální 
obsazenost proškolených osob v utkání okresních soutěží Hradec Králové v soutěžním ročníku 
2022/2023. Školení je zaměřeno na posuzování a sjednocení herních situací souvisejících se znalostí 
pravidel fotbalu. Proškolený VR je především určen do pozice asistenta rozhodčího, přičemž není 
vyloučeno, že v některých utkáních bude obsazen do pozice rozhodčího. Dále je VR schopen zastoupit 
kvalifikovaného rozhodčího, který ve výjimečných situacích nemusí být delegován, příp. se k utkání 
nedostaví.  
   Na základě rozhodnutí VV OFS Hradec Králové má každé družstvo zařazené do soutěží dospělých 
OFS Hradec za povinnost, aby nahlásilo  minimálně jednoho VR, který bude proškolen a následně 
zařazen na nominační listinu VR.  VV OFS Hradec Králové upozorňuje, že školení je určeno též pro 
proškolené VR, kteří již byli zařazeni na nominační listinu v předchozím ročníku.   
 
Informace ke školení pro soutěžní ročník 2022/2023 (prosíme o časovou dochvilnost):  
1) školení proběhne formou videoprojekce a následného rozboru herních situací 
2) celé školení je bez poplatků a je hrazeno ze zdrojů OFS Hradec Králové  
3) ke školení budete potřebovat psací potřeby a papír 
4) k dispozici bude pro všechny účastníky voda a káva 

 
Prosíme o zpětnou vazbu a nahlášení osoby, která se školení zúčastní, do 31. 7. 2022:   
Údaje pošlete ve formátu:  Klub, příjmení a jméno, ID FAČR, MB, mail, velikost trička (2XL, XL, L) 
na e – maily: krd-ofshk@seznam.cz a  lubomir.doudera@tiscali.cz     
 
Lukáš Vojtěch, předseda KRD a člen VV OFS Hradec Králové  
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http://www.belsport.cz/
mailto:krd-ofshk@seznam.cz
mailto:lubomir.doudera@tiscali.cz

