
Zápis KR OFS Nymburk č.3/21-22

z jednání konaného dne 18.8.2021 v zasedací místnosti OFS Nymburk.

Za účasti: Kubečka Pavel, Havlas Petr, Rozvoral Miloš, Kurka Miloš.

Host: Nehasil Karel

Pozván: Valtr Jakub

Bod č.1 – Kontrola Zápisu č.2/21-22

1.1. Na Letních seminářích rozhodčích OFS Nymburk konaných ve dnech 31.7.2021 a
8.8.2021 byl projednán podnět pana Suchánka s ostatními rozhodčími OFS
Nymburka.

Na základě vyjádření většiny rozhodčích OFS Nymburk zaujímá KR OFS Nymburk k
podnětu pana Suchánka zamítavé stanovisko a tímto podnětem se nebude dále
zabývat.

1.2. Ostatní schváleno.

Bod č.2 – Došlá pošta

2.1. Zápis STK - termínovaná listina podzim 2021 - KR bere na vědomí.

2.2. Zápis STK - losovací aktiv OFS - KR bere na vědomí.

2.3. Zápis STK číslo 5 - KR bere na vědomí.

2.4.1. KR bere na vědomí email předsedy KR SKFS adresovaný Obsazovacímu
úseku OFS Nymburk a odpověď předsedy KR OFS Nymburk.

2.4.2. KR OFS Nymburk konstatuje, že vzhledem k počtu utkání hraných v sobotních
a nedělních, dopoledních termínech a počtu rozhodčích OFS Nymburk, není možné se
zavázat k pevné spolupráci v rámci obsazování utkání řízených SKFS rozhodčími z
Listiny rozhodčích OFS Nymburk. Tato spolupráce bude operativní, dle aktuálního
stavu.

2.5. KR bere na vědomí RMS pro soutěžní ročník 2021/2022. RMS vložen na stránky
www.krofsnymburk.webnode.cz.

Bod č.3 – Různé

3.1.  Hygienicko-protiepidemická opatření pro konání amatérských soutěží:

Rozhodčí je povinen účastnit se utkání na základě hygienicko-protiepidemických
podmínek pro konání amatérských soutěží vydaných FAČR a na základě aktuálně
platných mimořádných opatření MZČR.

http://www.krofsnymburk.webnode.cz


KR upozorňuje, že mimořádná opatření MZČR jsou obecně závaznými právními
předpisy, jejichž použití má přednost před předpisy FAČR, konkrétně Přílohou č. 6
Soutěžního řádu, Pravidly proti šíření nemoci covid-19, která se použije přiměřeně. Z
toho vyplývá, že formulář Prohlášení o bezinfekčnosti se rozhodčím v rámci
hygienicko-protiepidemických opatření  nepředkládá.

KR upozorňuje, že Organizátor utkání je oprávněn požadovat při vstupu rozhodčího
do prostoru stadionu prokázání bezinfekčnosti.

KR upozorňuje, že osoba, která byla očkována proti onemocnění covid-19 a prokazuje
se národním certifikátem o provedeném očkování nebo národním certifikátem o
dokončeném očkování, splňuje podmínku pokud od aplikace druhé dávky očkovací
látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku
(dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace dávky očkovací látky v
případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní.

Rozhodčí je povinen, před potvrzením ZOU vedoucími družstev, vložit do Zprávy
rozhodčího informace, které jsou rozhodčímu sděleny vedoucími obou družstev
před začátkem utkání, ohledně bezinfekčnosti a zároveň potvrdit, že i rozhodčí před
začátkem utkání splňoval podmínky bezinfekčnosti.

Dále je povinností rozhodčího do ZoU uvádět osoby pro případné šetření hygienickou
stanicí (vč. telefonního čísla). Tuto kontaktní osobu vám nahlásí vedoucí družstva
(může to být vedoucí nebo trenér).

Rozhodčí delegovaný k soutěžnímu utkání uvede do ZOU větu: Jako rozhodčí
utkání prohlašuji, že splňuji podmínky bezinfekčnosti. Dále prohlašuji, že oba
vedoucí družstev před zahájením utkání potvrdili, že osoby uvedené v ZOU
splňují podmínky bezinfekčnosti. Kontaktní osobou pro případné šetření
hygienickou stanicí je za domácí pan Jiří Vokřál (tel. 777777777) a za hosty pan
Petr Pavel (tel. 666666666). (Pochopitelně údaje o kontaktních osobách podle
skutečného sdělení vedoucích družstev)

Rozhodčí delegovaný k soutěžnímu utkání, ke kterému jsou delegováni i kvalifikovaní
asistenti rozhodčího, provede kontrolu bezinfekčnosti i těchto delegovaných asistentů
rozhodčích a uvede do ZOU větu: Jako rozhodčí utkání prohlašuji, že splňuji
podmínky bezinfekčnosti, zároveň jsem provedl kontrolu bezinfekčnosti
ostatních rozhodčích, všechny náležitosti byly splněny. Dále prohlašuji, že oba
vedoucí družstev před zahájením utkání potvrdili, že osoby uvedené v ZOU
splňují podmínky bezinfekčnosti. Kontaktní osobou pro případné šetření
hygienickou stanicí je za domácí pan Jiří Vokřál (tel. 777777777) a za hosty pan
Petr Pavel (tel. 666666666).

Pokud rozhodčí neuvede před potvrzením ZOU jednotlivými VD informace týkající
se splnění podmínek bezinfekčnosti, bude rozhodčí projednán v KR OFS Nymburk a
rozhodčímu bude udělena pořádková pokuta.



Oddílový asistent rozhodčího podléhá kontrole bezinfekčnosti oddílu, za jehož oddíl
funkci asistenta rozhodčího vykonává.

3.2. KR upozorňuje rozhodčí, že dle RMS 2021/2022 nemá rozhodčí za povinnost,
před začátkem utkání vyžadovat Listinu hráčů, případně Soupisku A mužstva,
případně Seznam hráčů. Toto opatření však družstvo nezbavuje povinnosti mít tyto
dokumenty před, během, ani po utkání k dispozici a na vyžádání je rozhodčímu
předložit. Důvodem může být provádění kontroly totožnosti, případně nefunkční IS
FAČR apod.

3.3. KR OFS Nymburk bere na vědomí ukončení činnosti ve funkci rozhodčího
fotbalu, rozhodčích Myšky Romana ID 73080574 a Hurycha Lubomíra ID
77021138.

3.4.1. Letní seminář rozhodčích OFS Nymburk dne 31.7.2021 v Hrubém Jeseníku
absolvovali rozhodčí: Brett Patrik, Bureš Jaroslav, Černý Martin, Ducký František,
Furgalák Mikuláš, Havlas Petr, Hlavička Pavel, Karlík Milan, Král David, Kubera
Milan, Mareš Jan, Nepovím František, Rozvoral Miloš. Jako host se zúčastnil
předseda OFS Nymburk pan Nehasil Karel.

3.4.2. Letní seminář rozhodčích OFS Nymburk dne 8.8.2021 v Hrubém Jeseníku
absolvovali rozhodčí: Bláha Adam, Buchta Petr, Čemus Daniel, Čepek Josef, Černý
Adam, Daněček Martin, Růžičková Karolína, Salava Václav, Suchánek Zdeněk,
Šafránek Jan, Vinter Miroslav, Volf Zdeněk a z důvodu absolvování fyzických
prověrek a opravných testů rozhodčí Kubera Milan. Jako hosté se zúčastnili předseda
OFS Nymburk pan Nehasil Karel a rozhodčí Ducký František.

3.4.3. Letního semináře rozhodčích se z důvodu nemoci nezúčastnil rozhodčí Marek
Mojžíš. Rozhodčí byl pozván na náhradní seminář dne 12.8.2021, který řádně
absolvoval.

3.4.4. Letního semináře rozhodčích OFS Nymburk dne 8.8.2021 se bez řádné omluvy
nezúčastnil pozvaný zájemce o funkci rozhodčího Valtr Jakub.

3.5.1. Dne 12.8.2021 se konalo pro rozhodčí Černý Adam, Daněček Martin, Furgalák
Mikuláš, Mareš Jan školení z fotbalových norem nad rámec Letního semináře
rozhodčích.

3.5.2. Na školení z fotbalových norem se dostavil i uchazeč o funkci rozhodčího Jakub
Valtr, který se omluvil za nedostavení se na řádný Letní seminář rozhodčích. Uchazeč
Jakub Valtr byl pozván na řádné zasedání KR OFS Nymburk dne 18.8.2021 v 18:00
hodin na OFS Nymburk.

3.6. Dne 12.8.2021 se na OFS Nymburk konal opravný termín z teoretických prověrek
pro pozvané rozhodčí.



3.7. Na zasedání KR OFS Nymburk dne 18.8.2021 v 18:00 hodin byl pozván uchazeč
o funkci rozhodčího Valtr Jakub ID: 03090275. Valtr Jakub se z důvodu nemoci
omluvil a požádal o náhradní termín. Uchazeč bude pozván na příští zasedání KR.

Valtr Jakub ID 03090275 v danou chvíli nesplňuje podmínky pro udělení licence
rozhodčího obsažené v Řádu rozhodčích a delegátů FAČR a KR OFS Nymburk výše
jmenovanému rozhodčímu neuděluje Licenci rozhodčího druhu C.

3.8. V rámci Letního semináře neabsolvovali z důvodu nemoci fyzické prověrky
rozhodčí Čemus Daniel, Mojžíš Marek a dále z důvodu neúčasti na Letním semináři
rozhodčí Valtr Jakub. Všichni tři výše jmenovaní absolvují náhradní fyzické prověrky
dne 30.9.2021. Místo a čas náhradních fyzických prověrek bude rozhodčím sdělen
dodatečně.

3.9. KR schvaluje Nominační listinu rozhodčích OFS Nymburk a Nominační listinu
delegátů OFS Nymburk pro soutěžní ročník 2021/2022, které předkládá VV OFS
Nymburk.

3.10. KR pověřuje pana Kurku Miloše aktualizací Souhlasu se zpracováním osobních
údajů rozhodčích zařazených na Listinu rozhodčích OFS Nymburk. Termín splnění
30.9.2021.

3.11 KR OFS Nymburk upozorňuje oddíly a rozhodčí, že rozhodným okamžikem
pro delegace rozhodčích v IS FAČR je pátek 12:00 hodin před nadcházejícím
víkendem. Pokud dojde ke změně v delegaci po 12:00 hodině páteční, bude
rozhodčí i fotbalový oddíl kontaktován o změně v delegaci Obsazovacím úsekem
OFS Nymburk telefonicky.

Například, pokud byl k utkání v pátek ve 12:00 delegován kvalifikovaný rozhodčí a
delegace se od tohoto okamžiku, do začátku utkání změní na neobsazeno, bude
Obsazovací úsek kontaktovat Organizátora utkání. Stejně tak opačně, pokud dojde ke
změně, kdy k utkání nebyl delegován, žádný rozhodčí a nastane změna a utkání bude
po 12:00 hodině páteční obsazeno kvalifikovaným rozhodčím, bude Obsazovací úsek
kontaktovat krom rozhodčího i Organizátora utkání.

3.12. Příští zasedání KR OFS Nymburk bude svoláno operativně.

Pavel Kubečka

v.r. předseda KR OFS Nymburk


