
 
 
 
 

                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                
 
 
 

                                                                                                                                           

 

Zápis z jednání KR OFS č. 2/2022 ze dne 30. 8. 2022 

 

Přítomni: pp. Erlebach /předseda KR/, Vitvar /obsazovací úsek/, Šamko /sekretář/ 

Místo konání: Jičín 

 

Organizační záležitosti 
 

 

1. KR děkuje těm, kdo se zúčastnil semináře 10. 8. 2022 v Hořicích 
2. Náhradní seminář byl zrušen z důvodu nulové účasti R - rozhodčí, kteří nemají splněný 

seminář, mají omezené delegace na zápasy mužů. 
3. KR konstatuje, že nebyl proškolen žádný nový R. 
4. KR není spokojena s přístupem a laxností některých R – potvrzení účasti na náhradním 

semináři. 
5. Předseda informoval o schůzce předsedů KR KHK konané 26. 8. v Hradci Králové. 
6. KR navrhla Jakuba Šolce na VPR pořádaný KR KFS, který se uskuteční 28. – 29. 10. 2022 v 

Deštném. 
7. KR provedla kontrolu zápisů ze zápasů za měsíc srpen. 

Vyhodnocení zpráv DFA 
 

 

1. KR upozorňuje na nutnost včasného příjezdu na utkání dle RS 45 minut před utkáním a v 
případě zpoždění nutnost kontaktovat obsazovací úsek a případně i klub, zda bude dodržen 
úřední začátek zápasu.  

2. KR je spokojena s přístupem R, kteří vzešli z řad klubových rozhodčích, a vyzývá další oddíly, 
aby zkusili někoho dalšího ve svých řadách najít. 

3. KR není spokojena s lehkovážným přístupem některých rozhodčích dle zprávy DFA a 
upozorňuje všechny R a AR, aby se nebavili s diváky během zápasu a soustředili se na zápas.  

 

Upozornění na kontrolu R při utkání 
 

 

1. Ve III. třídě soutěži dospělých mužů je povoleno opakované střídání max. 5 hráčů ve 3 oknech 
- v zápise o utkání může být uvedeno maximálně 5 náhradníků. 

2. Rozhodčí je povinen do ZOU uvádět trasu cesty na utkání pro kontrolu účtování dopravného. 
3. Na utkání musí být přítomen lékař, nebo osoba proškolena ze základů první pomoci, která 

bude uvedena v ZoU. 
4. Kontrola hlasatelské služby v zápasech mužů, kdy je hlavní pořadatel zodpovědný za to, že 

klub má funkční rozhlas, který umožní vykonávat zvukově kvalitní hlasatelskou službu před, v 
průběhu a po utkání v souladu se zněním SŘ. 

5. Trenér a vedoucí mužstva nesmí být stejná osoba. 
 

Zapsal: Vladislav Šamko     

 

       Jiří Erlebach 

              Předseda KR OFS Jičín 

 



          

                          

                                           
 


