
Zápis z komise rozhodčích ze dne 5.srpna 2010 
 

Přítomni: Karel Šiling, Miroslav Seidel 
Omluven: David Beránek ( fyzické prověrky KFS HK ) 
Hosté: Mlíkovský, O.Gernát, Pelc, Matějka 
  
Program: 

1. proškolení nových rozhodčích  
2. písemné přezkoušení rozhodčích 
3. úprava delegací 
4. omluvy rozhodčích 
5. požadavky na KR 

 
ad1) Na KR se dostavili nový zájemci o činnost rozhodčích – p.Pelc a Matějka. Se 
jmenovanými byl proveden pohovor a stanoven další postup směřující k jejich delegacím 
v rámci OFS Trutnov.  
 
ad2) Testy z pravidel kopané psali rozhodčí klímovský a O.Gernát. Rozhodčí Klímovský 
splnil požadavek KR ( test max 10 chyb + zakoupení dresů ALEA s reklamou TIPSPORT ) a 
bude delegován k řízení utkání v rámci OFS Trutnov. Rozhodčí O.Gernát nesplnil požadavek 
KR ( v testu 17 chyb ), po doplnění vědomostí se dostaví na KR k přezkoušení. 

 
ad3)  Na základě došlých omluv byla upravena delegace rozhodčích v termínech 7.-8.8. a 
14.-15.8.2010 a na první kolo okresního poháru ČMFS dne 11.8.2010. 

 
ad4) Omluvy rozhodčích:         
 L.Nývlt – 7.-21.8.2010      dovolená , neúčast na semináři 
 Kejzlar – 7.8.-??????       osobní problémy 
 Wolf –  seminář 8.8.2010 delegace KFS HK  
 Beránek – seminář 8.8.2010 delegace KFS HK 
 Přiklopil – 7.8. - ???????    zdravotní indispozice, neúčast na semináři 
 Říha – 14.-15.8.2010  dovolená 
 Chvalina – 7.-14.8.2010 dovolená, neúčast na semináři  
  
ad5) Žádost Baníku Rtyně o delegaci rozhodčích na modelový turnaj mladších žáků a starších 
přípravek v kopané v rámci 3. ročníku „Memoriálu L.KOLLERTA“ – zajistí David Beránek  

 
   

KR dále upozorňuje všechny rozhodčí: 
-  hrajeme nový ročník 2010/2011 
-  povinností kapitánů je podepisovat se celým jménem ( zodpovídá HR) 
- nahlášená zranění musí být podepsána osobou, která zranění nahlásila a  
  zároveň je povinnost rozhodčího do zápisu uvést, zda-li hráč utkání  
 dohrál či nikoli 
- hráč ošetřovaný na HP musí ihned po ošetření opustit HP a vrátit se 

zpět může až po uplynutí 3 minut !!! 
- v utkáních mužů povoleno střídat 4 hráče 
 



Příští komise rozhodčích se bude konat ve čtvrtek 19. srpna 2010 od 18:00 hod v Horním 
Starém Městě. Na KR se dostaví rozhodčí, kteří se nezúčastnili semináře dne 8.srpna 2010 a 
nesplnili tak podmínky k řízení utkání pro sezónu 2010-2011. 
 

Zapsal: Karel Šiling 
Schválil: Miroslav Seidel 


