
Zápis KR OFS Nymburk č.2/22-23

z jednání konaného dne 22.8.2022 per rollam.

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

Bod č.1 – Kontrola Zápisu č.1/22-23

1.1. Pánové Rozvoral Miloš a Kubečka Pavel aktualizovali Pokyny pro řízení utkání
na OFS Kolín pro soutěžní ročník 2022/2023. Pokyny pro řízení utkání na OFS Kolín
jsou umístěny na webových stránkách krofsnymburk.webnode.cz v sekci Informace a
podsekci Pokyny pro rozhodčí.

1.2. Ostatní schváleno.

Bod č.2 – Došlá pošta

2.1. Zápis STK č. 1 /22-23 - KR bere na vědomí.

2.2. Zápis DK č. 1 / 22-23 - KR bere na vědomí.

2.3.1. Předseda KR OFS Nymburk přijal Přihlášku na funkci rozhodčího od uchazeče
Mammadov Elman ID 88092376.

2.3.2. Mammadov Elman ID 88092376 splnil podmínky pro udělení licence
rozhodčího obsažené v Řádu rozhodčích a delegátů FAČR. KR OFS Nymburk výše
jmenovanému rozhodčímu uděluje Licenci rozhodčího druhu C. Zároveň byl
Mammadov Elman pozván na Letní seminář rozhodčích.

2.4. Nabídka Karla Vyhnala, B.S., krajského lektora pravidel fotbalu FAČR pro
Středočeský kraj a člena komise rozhodčích SKFS na podzimní termíny Akademie
Rozhodčích SKFS. Nabídka zaslána všem rozhodčím. Nováčkové, kterým byla
udělena Licence rozhodčího fotbalu druhu C v letošním roce (Balšánek, Chmelař,
Lener, Mammadov, Sobota), se o případné účasti, či neúčasti mají povinně vyjádřit
předsedovi KR OFS Nymburk do úterý 23.8.2022.

2.5.1. Předseda KR OFS Nymburk přijal Přihlášku na funkci rozhodčího od uchazečů
Martin Svoboda ID 05060533 a Šubrta Michal ID 05100571.

2.5.2. Martin Svoboda ID 05060533 a Šubrta Michal ID 05100571 se dne 22.8.2022
zúčastnili vstupního školení z předpisů FAČR a splnili podmínky pro udělení licence
rozhodčího obsažené v Řádu rozhodčích a delegátů FAČR. KR OFS Nymburk výše
jmenovaným rozhodčím uděluje Licenci rozhodčího druhu C.



Bod č.3 – Různé

3.1.1. Letní seminář rozhodčích OFS Nymburk dne 24.8.2022 ve Strakách absolvovali
rozhodčí: Balšánek Aleš, Bláha Adam, Brett Patrik, Bureš Jaroslav, Černý Adam,
Černý Martin, Ducký František, Chmelař Adam, Havlas Petr, Hlavička Pavel, Karlík
Milan, Kubera Milan, Lener Jan, Mammadov Elman, Mareš Jan, Mojžíš Marek,
Nepovím František, Pažout Petr, Růžičková Karolína, Rozvoral Miloš, Salava Václav,
Sobota Jan, Suchánek Zdeněk, Šafránek Jan, Valtr Jakub a Volf Zdeněk. Jako host se
zúčastnil předseda OFS Nymburk pan Nehasil Karel.

3.1.2.1. Letního semináře rozhodčích OFS Nymburk dne 24.8.2022 ve Strakách se
nezúčastnili rozhodčí Buchta Petr, Čemus Daniel, Čepek Josef, Rynekr Tomáš a Tůma
Martin.

3.1.2.2. Náhradní seminář rozhodčích OFS Nymburk se uskutečnil ve čtvrtek
11.8.2022 od 18:00 hodin v zasedací místnosti OFS Nymburk. Náhradní seminář
absolvovali rozhodčí Buchta Petr, Čemus Daniel, Čepek Josef, Rynekr Tomáš a Tůma
Martin.

V rámci tohoto náhradního semináře rozhodčí neabsolvovali fyzické prověrky. O
náhradních fyzických prověrkách budou rozhodčí Buchta Petr, Čemus Daniel a
Rynekr Tomáš informováni s dostatečným předstihem.

Petr Buchta absolvoval fyzické prověrky v náhradním termínu. Rozhodčí Čemus
Daniel a Rynekr Tomáš budou absolvovat náhradní fyzické prověrky v termínu
26.8.2022.

3.1.3. Adam Bláha ID00090723 splnil podmínky stanovené KR OFS a vstupuje v
platnost navrhnout rozhodčího na postup do soutěží řízených v působnosti SKFS.

3.1.4. Letního semináře rozhodčích se zúčastnil i uchazeč o funkci rozhodčího Lener
Jan ID 07091131. Po splnění podmínek obsažených v Řádu rozhodčích a delegátů a
po dosažení věku 15-ti let udělí KR OFS Nymburk uchazeči Lenerovi Janovi ID
07091131 Licenci rozhodčího druhu C.

3.2. KR schvaluje Nominační listinu rozhodčích OFS Nymburk a Nominační listinu
delegátů OFS Nymburk pro soutěžní ročník 2022/2023, které předkládá VV OFS
Nymburk.

3.3. 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.

3.4. KR nařizuje rozhodčím delegovaným k utkáním v období 27.8.2022 až
18.9.2022 povinně se vyjádřit ke stavu čistoty v šatně rozhodčího zajištěnou
Organizátorem utkání.

Pokud bude vše v pořádku, rozhodčí uvede do ZOU před potvrzením vedoucími
družstev: Šatna rozhodčího v pořádku.

Pokud rozhodčí shledá v čistotě šatny rozhodčího závady, uvede tyto shledané závady
do ZOU před potvrzením vedoucímu družstev, např. Organizátor utkání TJ Sokol
Barcelona nezajistilo čistou kabinu rozhodčího (prach, nepořádek). Zároveň rozhodčí
označí v ZOU kolonku předat do STK.

3.5. KR připomíná rozhodčím některé základní povinnosti.

Hlavní pořadatel

Hlavní pořadatel je povinen být označen před utkáním, během utkání a po utkání, výstražnou
vestou s nápisem Hlavní pořadatel. Pokud bude vše v pořádku do ZOU nic neuvádějte.

Porušení ustanovení RMS rozhodčí uvede do ZOU před potvrzením ZOU vedoucími
družstev, např.: Hlavní pořadatel utkání nebyl před utkáním, během utkání a po utkání
označen výstražnou vestou s nápisem hlavní pořadatel a označí kolonku předat do STK.

Listina hráčů, Soupiska A mužstva, Seznam hráčů

Rozhodčí nemá 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.

Pokud klub nepředloží na vyžádání Listinu hráčů, případně soupisku A mužstva, případně
Seznam hráčů, uvede rozhodčí tuto skutečnost do Zápisu o utkání, před potvrzením ZOU
vedoucími družstev (např. Domácí oddíl TJ Vrdy nepředložil na vyžádání Listinu hráčů)
a označí kolonku předat do STK.

MP č.2 - Pokyny k popisu přestupků

Rozhodčí OFS Nymburk mají za povinnost řídit se při popisu přestupků MP číslo 2. Aktuální
MP č.2 je k dispozici na webových stránkách krofsnymburk.webnode.cz.

Dle Pravidel fotbalu a tohoto Metodického pokynu má rozhodčí za povinnost vyjádřit



se k vyloučení v ZOU, ve Zprávě rozhodčího.

Oddílový asistent rozhodčího

Obě družstva (domácí i hosté) mají dle RMS OFS Nymburk, v případě, že nejsou delegováni
asistenti rozhodčího, za povinnost zajistit každé jednoho oddílového asistenta rozhodčího.

V případě porušení tohoto ustanovení má rozhodčí za povinnost tuto skutečnost uvést do
ZOU před potvrzením ZOU vedoucími družstev: Hostující družstvo TJ Vrdy nezajistilo
oddílového asistenta rozhodčího. Oddílového asistenta rozhodčího zajistil domácí oddíl
TJ Komárno. Rozhodčí označí v ZOU kolonku předat do STK.

Vkládání oddílového asistenta rozhodčího a funkcionářů družstva do ZOU.

Při vkládání oddílových asistentů rozhodčího, funkcionářů družstev do zápisu o utkání,
si rozhodčí vždy  vyžádá k identifikaci ID kód FAČR.

Pokutový kop

Pokutový kop popište v ZOU pouze v souvislosti s nějakou mimořádnou událostí. Jinak
pokutový kop do ZOU nepopisujte.

Občerstvení hostujícímu družstvu a pitný režim rozhodčím.

V případě porušení tohoto ustanovení má rozhodčí za povinnost tuto skutečnost uvést do
ZOU před potvrzením ZOU vedoucími družstev např.: Domácí oddíl TJ Vrdy neposkytl
hostujícímu družstvu SK Komárno vhodné občerstvení. Nebo: Domácí oddíl TJ Vrdy
neposkytl rozhodčímu pitný režim. Rozhodčí označí v ZOU kolonku předat do STK.

Příprava zápisu o utkání administrátory družstev

Administrátoři obou družstev, kteří jsou účastníky utkání jsou povinni vyplnit ZOU
nejpozději 15 minut před úředně stanoveným začátkem utkání dle §53 body 1 a 2 Soutěžního
řádu. Pokud rozhodčí utkání bude muset opravovat údaje uvedené administrátory družstev
nad rámec stanovený Pravidly fotbalu, uvede rozhodčí tuto skutečnost do ZOU a tato
skutečnost bude považována za porušení ustanovení Soutěžního řádu.

Pokud rozhodčí bude v ZOU opravovat údaje uvedené administrátory družstev, nad rámec tří
povolených úprav, uvede rozhodčí tuto skutečnost ve Zprávě rozhodčího před potvrzením
vedoucími družstev závazným textem: Hostující družstvo TJ Vrdy porušilo ustanovení
článku 9 RMS, pochopitelně upravený k identifikaci družstva.



Rozhodčí označí v ZOU kolonku předat do STK.

Šatny

Organizátor utkání je povinen zajistit pro soupeře a rozhodčí čisté, dostatečně velké,
uzamykatelné, v chladných dnech vytápěné šatny, které jsou vybaveny věšáky a umožnění
jim řádně se umýt.

V případě porušení tohoto ustanovení uvede rozhodčí tuto skutečnost do ZOU před
potvrzením ZOU vedoucími družstev například: Organizátor utkání TJ Vrdy nezajistilo
čistou kabinu rozhodčího (prach, nepořádek). Rozhodčí označí v ZOU kolonku předat do
STK.

Trasa na utkání

Pokud rozhodčí pojede po objízdné trase, např. uzavření nadjezdu v Lysé nad Labem, bude
rozhodčí účtovat skutečně projetou trasu, patrně přes Stratov a do ZOU poznamená:
Dopravné navýšeno z důvodu objízdné trasy, uzavírka nadjezdu v Lysé nad Labem.

ZOU

ZOU musí být pořízen z každého schváleného utkání.

Pokud bude při přátelském utkání účastníkem družstvo hrající soutěže SKFS je povinností
rozhodčího předat ZOU pořízený v listinné podobě předsedovi Obsazovacího úseku.

Zranění

Rozhodčí má povinnost uvést do ZOU nahlášené zranění hráčů ještě před potvrzením ZOU
vedoucími družstev.

Další povinností rozhodčího je vyjádřit se ke zraněním nahlášeným vedoucími družstev.

Příklad uvedený v ZOU:
Po skončení utkání hlásí vedoucí družstva domácích zranění hráče číslo 2 Karel
Bodlák ID 77081255 -  zranění vnitřního kotníku pravé nohy.
Vyjádření rozhodčího ke zranění hráče: Ve 30´utkání došlo k souboji o míč mezi D2
Karel Bodlák a H7 Jiří Novotný. K nedovolenému přestupku nedošlo. Po tomto souboji
zůstal D2 Karel Bodlák ležet na hrací ploše a stěžoval si na bolest v oblasti vnitřního
kotníku pravé nohy. Po ošetření se již na hrací plochu nevrátil a byl střídán.

Kontrola totožnosti:



Výsledkem kontroly totožnosti musí vždy být uvedení skutečnosti, zda vedoucí
družstva, které požádalo o kontrolu totožnosti vznáší proti startu hráče namítnutí,
či nikoli.

Podrobný popis kontroly totožnosti je uveden na webových stránkách OFS
Nymburk v sekci Komise rozhodčích - Dokumenty - Seminář RO OFS 24022018 -
prezentace.

3.6. Příští zasedání KR OFS Nymburk bude svoláno operativně.

Pavel Kubečka
v.r. předseda KR OFS Nymburk


