
Zápis z jednání KRD OFS Hradec Králové č. 3 
 

datum: 15. 09. 2022 

místo: Divadlo Drak, Hradec Králové  

přítomni: L. Vojtěch, V. Novák, A. Trejbal, L. Bečvář 

hosté: M. Martínek, V. Koza, M. Jedlička 

omluven: L. Slavíček 

 

1. Náhradní seminář rozhodčích: 

Poslední náhradní seminář splnil R. Koza.  Splnil podmínky pro zařazení na NL pro sezonu 

2022/2023. Tento návrh podléhá schválení VV. 

Rozhodčí byl seznámen s novými pokyny a změnami v PF. 

 

2. Nábor rozhodčích: 

V rámci zasedání KRD proběhlo proškolení nových R V. Ižola a F. Pavlíčka. Tito R budou přidáni 

do adresáře. 

Hostem semináře byl p. Martínek (náborový manažer rozhodčích). Byla provedena revize stavu 

rozhodčích. 

 

3. Zápisy o utkání: 

 

R Firbacher (Libřice – Dohalice) 

závažné nedostatky v ZoU – 2 TB 

 

R Doubrava (Vysoká B – Smiřice) 

vážné nedostatky v ZoU – 1 TB 

neuvedena trasa cesty v dalších utkáních  

neuvádět stejnou osobu jako vedoucího a trenéra 

 

 R Doubrava (Klamoš – Boharyně) 

 nedostavení se k utkání  - 5TB 

  

R Hruška (Kunčice B – Nepolisy) 

 nedostavení se k utkání – 5 TB 

 



R Grossman (Sendražice – Ohnišťany) 

chybí  popis vyloučení (vedoucí mužstva  nevěděl, co potvrzuje) - 1 TB 

 

R Jedlička byl upozorněn na náležitosti vyplňování ZoU. 

 

KRD upozorňuje R na správnost popisu vyloučení. Je nutné vyloučení popsat i do zprávy 

rozhodčího (jaké okolnosti předcházely, souvislosti, navázání hry) dle MP 02-2022 (tzv. 

radílek). 

 

KRD upozorňuje R, aby uváděli v ZOU  trasu k utkání. V případě neuvedení trasy, nemají R nárok 

na cestovné. 

 

KRD upozorňuje R na povinnost uvádět v OP nejlepšího hráče z každého týmu + post (např. 

Nejlepší hráči D Pavel Kuka útočník, H Tomáš Souček záložník). 

 

Chyby v ZoU a TB budou rozhodčím rozeslány v samostatné zprávě, kde budou také 

informováni o způsobu řešení a vypořádání. 

 

4. Ostatní: 

 

KRD opětovně upozorňuje Vlastní rozhodčí, že nemají nárok na cestovné. 

KRD schválila obsazení R+DFA na další dvě kola. 

KRD projednala žádost Lukáše Gernáta o zařazení na nominační listinu rozhodčích. KRD p. 

Gernáta k zařazení nenavrhuje. 

Náhradní seminář Vlastních rozhodčích proběhne dne 30. 09. 2022 od 17:00 ve sportovním 

komplexu Sportpark HIT v Hradci Králové. 

Příští zasedání KRD se uskuteční dne 30. 09. 2022 od 16:00 ve sportovním komplexu Sportpark 

HIT v Hradci Králové. 

 

zapsal: Trejbal        ověřil: Vojtěch 

 

 


