
Zápis z jednání KRD OFS Hradec Králové č. 1 

 

datum: 25. 08. 2022 

místo: Restaurace U Švagerků, Hradec Králové  

přítomni: L. Vojtěch, L. Slavíček, V. Novák, A. Trejbal, L. Bečvář, S. Vízek (externí člen) 

 

1. Náhradní seminář rozhodčích 

Proběhl pravidelný předsezonní seminář, kterého se zúčastnili 4 rozhodčí (Hruška, Rybka, 

Šťastný, Vrabec). Všichni splnili podmínky pro zařazení na NL pro sezonu 2022/2023. 

Nominační listina R+ DFA podléhá schválení VV. 

R byli seznámeni s novými pokyny a změnami v PF. 

 

2. Nábor rozhodčích 

 

V rámci zasedání KRD proběhlo proškolení nového R M. Luňáka. Tento R bude přidán do 

adresáře. 

 

3. Zápisy o utkání 

 

R Doubrava  

Sendražice – NHK B - špatně uvedená střídání u hostů (ze hřiště šli 4 hráči a na hřiště pouze 

2), chybí hráč utkání, jeden člověk uveden ve 3 funkcích (hráč, trenér, vedoucí) 

 

Myštěves – Lužec – neuvedena trasa jízdy 

 

 

R Hlavsa  

Ohnišťany – Lhota – chybí zástupce kapitána, ve zprávě R uvedeno zranění, avšak zaškrtnuto 

není. 

 

R Kincl 

NHK B – Vysoká – není uveden poločasový výsledek, není uvedena trasa jízdy. 

 

R Stránský 

Roudnice B – Smiřice – podle uvedených minut branek neodpovídá poločasový výsledek, 

vedoucí a trenér stejná osoba – nelze. 

 

 

 



R Vízek 

Dohalice – Chlumec C – nevyužívat kolonku technický doprovod (platí pouze v profi 

soutěžích). 

 

R Grossman  

Kratonohy – Převýšov – neuvedena hrací doba 2. poločasu, neuvedena trasa jízdy.  

 

R Jedlička 

Skřivany B – Syrovátka – hráč D uveden jako asistent trenéra, lékař, zástupce kapitána a 

zástupce vedoucího mužstva – nelze zastávat více funkcionářských funkcí. 

 

R Štancl 

Nepolisy – Klamoš – chybí zástupce kapitána (kapitán vystřídán), ve zprávě R uvedeno 

zranění, avšak zaškrtnuto není. 

 

R Olah 

Kunčice B – Nové Město - chybí zástupce kapitána (kapitán vystřídán). 

 

KRD upozorňuje R, aby ZoU vyplňovali řádně a pečlivě. Od dalších kol budou nedostatky 

trestány TB dle RS. 

 

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

nárok na cestovné. 

 

4. Ostatní  

 

KRD je nespokojena s přístupem R k utkání v Miletíně. 

KRD schválila obsazení R+DFA na další tři kola. 

KRD se zabývala zprávou DFA a do konce podzimní části ročníku nebude obsazován VR Čihák. 

Příští zasedání KRD se uskuteční 15. 9. v 18:30 v Divadle Drak v Hradci Králové. 

 

zapsal: Trejbal        ověřil: Vojtěch 

 

 


