
Zápis z KR OFS Trutnov ze dne 6.10.2010 
 

Přítomni:  Beránek, Šiling, Seidel 
 
Program:  

1. Pohovor s rozhodčím Michaelem Zajícem 
2. Kontrola došlých zápisů o utkáních (ZoU) 
3. Úprava delegací na víkend 9.-10. října 2010 
4. Příprava delegací na víkend 16.-17. října 2010 
5. Fotbalový turnaj rozhodčích OFS  

 
K jednotlivým bodům programu: 

Ad1) Rozhodčí Zajíc se z účasti na KR včas omluvil (delegace na dohrávané utkání) 
a zúčastní se další KR ve středu 20. října 2010 od 18:00 h v Horním Starém Městě. 
 
Ad2) KR vyjadřuje značné znepokojení s vyplňováním zápisů o utkání a to jak 
samotnými rozhodčími, tak domácími oddíly, které v mnoha případech používají staré 
zápisy o utkání nebo je dokonce vůbec nemají k dispozici. 
 

Trestné body: 
Herák  
- A2A 0704 chybný popis vyloučení, nedostatečné vyjádření se k vyloučení   0,8 
- E1A 0702 neoznačení kapitána hostů                                                              0,4 
- E1A 0104 chybný název domácího oddílu + chybný popis brýlí v ZÚ           0,4 + 100,-                                               
 
Prokop P.  
        A1A 0705 chybějící identifikace utkání       0,2 
        A2A 0605 chybějící identifikace utkání       0,2 
        A2A 0604 chybějící RČ u AR2                    0,4 
 
Mahrla  

A3A 0606 chybějící identifikace utkání                                            0,2 
A1A 0807 chybný název domácího oddílu                                       0,4             
A3A 0804 chybějící křestní jména u dvou hráčů domácího oddílu  0,4 

 
Langer 

A2A 0803 chybný ročník soutěže                0,2 
E1A 0203 neúplný název domácího oddílu 0,4 

 
Teichmann 

A2A 0206 chybný ročník soutěže a chybějící RČ u AR2  0,2 + 0,4 
 
Nývlt R.  
      A1A 0202 chybějící RČ hlavního pořadatele utkání  0,4 
 
Kocurek 
      E1A 0804 chybí SPZ vozidla   0,2 
 
Mlynář 
        A2A 0804 chybný název domácího oddílu  0,4 



Janota Jos. 
     A1A 0802 chybný název domácího oddílu  0,4 
     A1A 0906 starý zápis 
 
Rolf 
        A1A 0806 chybný vítěz utkání 0,4 
 
Dytrych  
        A1A 0805 chybný popis ČK 0,8 
 
Bartoň  
        A1A 0902 chybný popis ČK  0,8 
 
Chudoba  
        A1A 0907 chybný název domácího oddílu 0,4 
 
Trejbal  
Semifinále poháru ČMFS – ZÚ podepsal zástupce kapitána, aniž by skutečný kapitán 
domácího celku střídal či byl zraněn     0,4 
 
Rozhodčí Machata (A3A0704), Janota Jos. (A1A 0906), Cerman (A1A 0803), Seidel 
(A1A0905) a opakovaně kluby FK Mostek, Sokol Bílá Třemešná a Jiskra Podhůří 
použili STARÉ ZÁPISY O UTKÁNÍ. Klub Sokol Staré Buk y nepoužívá výsledkové 
protokoly v utkání přípravek!!!!! Zápis o utkání je úřední listina, která má zákonem 
stanovené náležitosti a také správný formát, který je volně ke stažení na stránkách 
www.ofstrutnov.com v sekci formuláře ke stažení.  
 
Na příští jednání KR ve středu 20. října 2010 od 18:00 h se dostaví rozhodčí Zajíc a 
rozhodčí Herák, který přesáhl hranici trestných bodů. Rozhodčí Herák je dále povinen 
vrátit klubu FK Sokol Vrapo Volanov jízdné ve výši 60,- Kč, které mu bylo neoprávněně 
vyplaceno po utkání A2A0701. V rámci KR bude dále veden s rozhodčím pohovor 
k vzešlé námitce hlavního pořadatele stejného utkání. V případě nedostavení se bude 
pozvaným rozhodčím omezena delegace. 
 
KR dále upozorňuje rozhodčí, aby do ZÚ psali názvy oddílu dle jejich platných 
registračních průkazů nebo podle platného Rozpisu soutěží. Dále prosíme zkušenější 
rozhodčí, aby vypomáhali začínajících rozhodčím s vyplňováním zápisů o utkání. 
 

Ad3) KR upravila delegace na víkend 9.-10. října 2010 
 

Ad4) KR provedla přípravu a změny delegací na víkend 16.-17. října 2010 
 

Ad5) OFS Trutnov byl pověřen pořádáním tradičního turnaje rozhodčích okresních 
fotbalových svazů. Turnaj proběhne v sobotu  11. prosince 2010 ve sportovní hale při ZŠ 
Komenského v Trutnově. Organizační zajištění, nominace hráčů a delegace rozhodčích 
jsou plně v kompetenci KR. 

 
 
 
Zapsal: Beránek     Schválil: Šiling 


