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         V Trutnově dne 7. prosince 2010 

 

Vážení kolegové, 
 

 V poslední době se začaly množit omluvy rozhodčích z rozličných důvodů. Nemám problém s tím 

někoho z nominace škrtnout a nahradit ho někým jiným, ale je potřeba dodržovat základní pravidla, 

která v poslední době řada rozhodčích porušuje a tím přidělává nejen práci a starosti mně i panu 

Marksovi, ale i zbytečně obtěžuje další rozhodčí několika změnami nominace. Proto prosím věnujte 

pozornost následujícím řádkám. 
 

 Rozhodčí je povinen se omluvit z termínu v nominační listině ihned, jakmile ví, že nebude moci 

daný den utkání řídit. Nezáleží přitom na tom, jestli je rozhodčí někam nominovaný nebo zda 

pouze dal daný den k dispozici. V případě, že tak neučiní, bude mu udělena pořádková pokuta. 
 

 Výše uvedené pravidlo se vztahuje na všechny případy omluv. Pro jistotu uvedu příklad omluvy, 

která bude pokutována: 

1. 12. srpna byla zveřejněna nominace rozhodčích na víkend 26. - 27. srpna. 
2. 18. srpna se rozhodčí Zajíc omluvil z nominace na 26. 8. kvůli zlomenině nohy, kterou si 

přivodil ten den na tréninku. Omluva byla přijata a místo něj byl nominován rozhodčí Kanec. 
3. 19. srpna se rozhodčí Kanec omluvil z nominace, jelikož má už 14 dní angínu a tudíž se 

nestihne vyléčit. Místo něj byl nominován rozhodčí Fousek. 
4. 22. srpna se rozhodčí Fousek omluvil z nominace, jelikož mu přesunuli z 4. 8. na 26. 8. ligový 

turnaj, na kterém hraje. Místo něj byl nominován rozhodčí Čahoun, který nominaci splnil. 
 

 Možná Vám přijde výše uvedený případ směšný, ale můžu Vás ujistit, že takto to ve skutečnosti 

opravdu chodí (mnohdy má tato posloupnost i třeba 6 kroků). A z tohoto důvodu budou od teď 

pokutovány omluvy uvedené v bodu 3 a 4 a jim podobné. Ne proto, že by důvody, které k omluvě 

vedly, byly neopodstatněné, ale proto, že rozhodčí Kanec a Fousek se měli z nominace omluvit ještě 

předtím, než ji obdrželi, neboť o tom, že nebudou moci 26. 8. pískat, věděli. Rozhodčí Zajíc 

samozřejmě o své zlomenině nohy předem nevěděl, takže jeho omluva je oprávněná. 
 

 Všechny popsané kroky jsou platné od zítřejšího dne, tj. 8. prosince 2010, a budou dodržovány již 

při změně nominací na utkání o nadcházejícím víkendu. V případě jakýchkoliv nejasností mě 

neváhejte kontaktovat. 
 

S pozdravem  

 

Aleš Jansa 

předseda KR KrPFbU 

 


