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Zápis Komise rozhodčích OFS VYŠKOV  č. 1/2018 

ze dne 2.5. 2018  ve Vyškov 

 

Přítomni:    Mgr. Jaroslav Kolář, Marek Podaný, Ondřej Šišma 

Omluveni:   

 Hosté:       

 

                       

 

PROGRAM: 

1) Zahájení 

2) Došlá pošta 

3) Průběžné zhodnocení soutěžního ročníku 

4) KR 

5) Závěr 

 

Ad 1) Zahájení 
Zahájení zasedání komise rozhodčích provedl předseda KR Mgr. Jaroslav Kolář  
 
Ad 2) Došlá pošta 

- Poděkování od družstva Račic za obsazení rozhodčím na přípravné utkání : KR bere na vědomí 
- Žádost DK o upozornění rozhodčích o správnosti popisu přestupků při vyloučení: konkrétní 

rozhodčí byli kontaktováni 
- Žádost Oldřicha Hrózy o obnovu činnosti: KR bere na vědomí, bude doplněn na listinu rozhodčích 

 
Ad 3) Průběžné hodnocení soutěžního ročníku 
KR je v dosavadním průběhu jarní části spokojena s výkony rozhodčích, které jsou na standartní úrovni.  
 

  
 



Ad 4) KR 
 

- KR je nespokojena s vystupováním našich rozhodčích na utkáních, kde jsou vedeni jako 
funkcionáři. Jejich chování reprezentuje OFS Vyškov, a proto je KR žádá, aby se odprostili od 
těchto věcí a chovali se dle etického kodexu. 

- KR je nespokojena s účtováním cestovného některých rozhodčích. Je nutné na utkání jezdit spolu 
(s výjimkou mimořádných delegací, kam rozhodčí nutně musí dojet sám na poslední chvíli 
z jiného utkání). V zápasech, kde bude špatně napsáno cestovné bude následně opraveno 
sekretářem OFS. Uznáno bude rozhodčímu, který bydlí nejdále od hřiště, kde se utkání hraje. 
Rozhoduje místo bydliště, které je uvedené na nominační listině. 

- KR předává do DK rozhodčího Antonína Navrátila za nedostavení se k utkání Rousínov B – 
Letonice dne 28.4.2018. 

- KR žádá všechny rozhodčí, aby se dostavovali k utkání včas. Příjezd na utkání 15 minut před 
úředním začátkem není akceptovatelné. KR stanovuje, aby všichni delegovaní rozhodčí byli na 
hřišti nejméně 30 minut před úředním začátkem (s výjimkou mimořádné delegace, kdy rozhodčí 
musí přejíždět na poslední chvíli). Co se týká delegací na mužské krajské soutěže, tak je nutné být 
na hřišti 60 minut před úředním začátkem ve slušném oblečení ( není nutná kravata, ale nejsou 
akceptovatelné kraťasy a žabky). 

- KR žádá rozhodčí, kteří mají v některém družstvu rodinné příslušníky a budou na toto utkání 
delegování nevědomky obsazovacího úseky, aby nás neprodleně kontaktovali a zabránili 
zbytečným problémům. Tímto se také omlouvá za nešťastnou delegaci AR na utkání I.B tř.,sk A 
Kobeřice – Vilémovice, kam byl delegován jako AR2 Dominik Svoboda. Jeho otec domácí mužstvo 
trénuje. Nikdo ze členů KR o tomto nevěděl. Situace se již nebude opakovat. 

- Na utkáních okresní soutěží jsou od 2.5.2018 zakázány používat komunikátory. 
 

 
Ad 5) Závěr 
 
Jelikož nebylo dalších připomínek byla schůze v 19hod ukončena předsedou Jaroslavem Kolářem 
 
 
 
 
 
Zapsal:     Ondřej Šišma                               Ověřil:   Mgr. Jaroslav Kolář 

 
 
 
 

 


