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Informace KRD OFS Vyškov  

Vážení funkcionáři, 

 KRD OFS Vyškov vás chce informovat o skutečnosti, že již nemá dostatek rozhodčích pro 

delegování na jakákoli mládežnická utkání. Jen zcela minimálně se stane, že časový rozdíl mezi přejezdy 

našich rozhodčích umožní řízení takového utkání, ale to se po zkrácení úředního začátku mezi dopoledním 

a odpoledním utkání zcela vyloučí. 

 KRD má problém obsadit rozhodčími i utkání v týdnu, protože po 2-5 utkáních o víkendu již kluci 

nemají o tato utkání zájem. 

 OFS Vyškov je druhý největší okres v rámci JmK s počtem odehraných utkání na víkend. Jde 

primárně o 30 utkání mužů, které musíme obsadit a na které by bylo ideálně třeba 60 rozhodčích, kteří 

chtějí pískat. KRD má k dispozici 25 kolegů s píšťalkou, čímž se z nás stal druhý nejmenší okres, co se 

počtu rozhodčích týče. 

 KRD v minulém SR (soutěžním ročníku) zahájila projekt OR (oddílový rozhodčí), o který byl 

velký zájem, kde ve dvou termínech bylo proškoleno 27 rozhodčích (8 oddílů), kterým byla udělena 

patřičná licence. Na tuto práci hodláme navázat.  

 KRD OFS Vyškov připravuje ve fotbalovém areálu  TJ Hoštice – Heroltice                           

22. 9. 2022 od 18. hod seminář pro nové zájemce, současné OR a perspektivní rozhodčí z listiny 

KRD. Povinnost účastnit se semináře mají pro obnovu licence všichni OR (kluboví rozhodčí)! 

Neabsolvování semináře v tomto nebo náhradním termínu, bude mít za následek neudělení licence 

pro tento SR. Náhradní seminář je plánován na začátek měsíce října. 

Připomínáme také klubům článek 22, bod 11 RMS OFS Vyškov: 

Každý klub má povinnost mít svého oddílového nebo kvalifikovaného aktivního rozhodčího. Kluby, které 

nemají ve svých řadách aktivního oddílového rozhodčího, uhradí startovné ve výši 1.000,- Kč za každou 

polovinu soutěžního ročníku. Tyto získané prostředky budou využity výhradně na školení a doškolování 

rozhodčích a akce OFS spojené s výukou funkcionářů na úseku řízení a rozhodování soutěží. 

 

Pro přihlášení na seminář (nováčci i obnova) zkopírujte do vašeho internetového vyhledavače tento 

link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf-

CsJLnGHvpYauFk6ALUD5Widm2Jo2UF4otSJRvEQn2GA97w/viewform?usp=sf_link 

Nebo na stránkách KRD OFS Vyškov v pravém horním rohu klikněte na „   Formulář žádosti o funkci 

rozhodčího“ 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf-CsJLnGHvpYauFk6ALUD5Widm2Jo2UF4otSJRvEQn2GA97w/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf-CsJLnGHvpYauFk6ALUD5Widm2Jo2UF4otSJRvEQn2GA97w/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf-CsJLnGHvpYauFk6ALUD5Widm2Jo2UF4otSJRvEQn2GA97w/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf-CsJLnGHvpYauFk6ALUD5Widm2Jo2UF4otSJRvEQn2GA97w/viewform?usp=sf_link


Řadový a oddílový rozhodčí mají v případě řízení utkání stejná práva a povinnosti. Oba jsou 
delegování prostřednictvím obsazovacího úseku KRD a také oběma náleží stejná odměna za řízení 

utkání. 

Hlavním rozdílem mezi řadovým a oddílovým rozhodčím je způsob delegací: 

 Řadový rozhodčí je nasazován dle jeho omluv a časové dispozice v rámci celého okresu 
Vyškov, 

 Je pod monitoringem členů odborných komisí a delegátů, kteří sledují jeho osobnostní růst a 
fyzickou zdatnost, 

 V případě prokázání svých kvalit může být navrhnut k zařazení mezi rozhodčí vyšších soutěží. 

 Oddílový rozhodčí je nasazován dle jeho omluv a časové dispozice v rámci utkání svého klubu, 

 V případě nedostavení se delegovaného rozhodčího je oprávněn převzít jeho funkci, 

 Má právo na odměnu za předpokladu, že dle pravidel fotbalu řídí utkání ve sportovní výstroji 
(jakékoli sportovní), tuto výstroj zajistí OFS + píšťalka a karty 

 Může se kdykoli stát řadovým rozhodčím. 

Michal Jelínek – předseda KRD OFS Vyškov 

 

 


