
Zápis z KR ze dne 20.10.2010 
 
Program: 

1. pohovory s pozvanými rozhodčími 
2. organizace turnaje rozhodčích okresních fotbalových svazů dne 11.12.2010 
3. úprava delegací na víkend 23.-24.2010 
4. příprava delegací na vložené kolo a příští týden  
5. kontrola zápisů o utkání (ZoU) 
6. Ohlednutí za výkony sledovaných rozhodčích ve vybraných zápasech 
7. různé 

 
ad1) 
Rozhodčí Zajíc se na KR nedostavil z důvodu nemoci, dostaví se na další KR dne 3.11.2010 
v 17 h do klubovny v Horním Starém Městě. 
Rozhodčí Herák se na KR nedostavil z důvodu delegace k utkání FK Poříčí – Jiskra 
Lampertice, s rozhodčím bude proveden pohovor v náhradním termínu ve čtvrtek 21.10.2010 
– zajistí p. Šiling 
Rozhodčí Koščál se na KR nedostavil, z jednání se ani neomluvil. Tímto se mu pozastavuje 
delegace do dostavení se na jednání KR (dne 3.11.2010 v 17 h ). 
 
 
ad2)  
KR udělala širší nominaci k blížícímu se turnaji OFS rozhodčích dne 11. prosince 2010 na  
ZŠ Komenského v Trutnově. 
Nominace hráčů: Dřímal, Beránek – Pilný, Korec, Doubic, Tryzna, Tobiáš, R. Nývlt, J. 
Prokop, Trnovský, Čapek a náhradníci: Jandera, L.Nývlt a Trejbal 
Hlavní pořadatel – Šiling, Vedoucí – Moník, Trenér – Seidel, delegovaní rozhodčí: 
Teichmann, Lavrenčíková, Gereg 
 
ad3) 
KR upravila delegaci na aktuální víkend a vyjadřuje značné znepokojení nad pozdními 
omluvami rozhodčích 
 
ad4) 
KR provedla přípravu delegace na vložené kolo ve čtvrtek 28. října 2010 a následující víkend 
 
ad5) 
KR provedla kontrolu ZoU a zjistila následující nedostatky: 
 
Mlynář  
A3A1002 – nedostatečný popis ČK = 0,6b 
A3A1002 – nezapsaná minuta do kolonky ČK = 0,3 b 
A1A1003 – chybí datum utkání = 0,2 
A2A1106 – chybný název domácího i hostujícího oddílu = 0,4+0,4 b 
 
Kurtinec  
G1A0804 – chybný výsledek a poločas 2. utkání = 0,8 b 
Utkání ml.žáků Mladé Buky – Horní Maršov – chybí střelec branky = 0,4b 
 
Prokop P. 



A2A1107 – chybějící identifikace utkání = 0,2b 
A1A1006 – chybějící identifikace utkání = 0,2b 
 
Říha  
A2A1004 – chybí počet pořadatelů = 0,2b 
A1A1001 – chybí rodné číslo AR2 = 0,4b 
 
Hertl  
A3A1004 – neoznačení kapitána domácích =0,4b 
G1A0801 – chybný výsledek utkání = 0,8b 
 
Chudoba  
A2A0805 – chybný popis hráče hrajícího v brýlích = 100,- Kč 
 
Louda 
A2A1007 – chybí popis ČK = 0,6b  
 
Gereg  
A1A1105 – neúplný název hostujícího oddílu = 0,4b 
 
Havlík 
A2A1005 – chybí počet pořadatelů 0,2 b 
 
Machata  
A2A1006 chybný název domácího oddílu a starý zápis!!!!! 0,4b 
 
Langer 
A3A1003 – neexistující rodné číslo AR2 = 0,4b 
 
Kocurek  
A2A1002 – chybějící RČ u obou AR = 2x 0,4b 
A2A1002 – chybný ročník soutěže = 0,2 b 
 
Zajíc 
E1A1003 – chybné datum utkání = 0,2b 
E1A1003 – neoznačení kapitána hostí = 0,2 
 
Merbs 
utkání přípravek SK MFC Svoboda nad Úpou – Sokol Bílá Třemešná – chybějící střelci 
branek ve všech utkání    - pokuta  50,- Kč 
A1A0908 – Rozhodčí Merbs je povinen vrátit oddílu Baníku Žacléř cestovné ve výši 112,- 
Kč, které domácí oddíl musel vynaložit navíc vzhledem k dostavení se HR Jakuba Jandery k 
utkání vlastním vozidlem ( společná cesta rozhodčích, povinnost AR domluvit se s HR ) 
A1A1107 – rozhodčí Merbs je povinen zaplatit pokutu ve výši 204,- Kč, což je částka kterou 
musel domácí oddíl vynaložit navíc vzhledem k dostavení se HR Romana Teichmanna a AR1 
Ladislava Kocurka k utkání vlastními dopravními prostředky (společná cesta rozhodčích, 
povinnost AR domluvit se s HR), která bude přeúčtována postiženému oddílu a rozhodčím 
utkání. Rozhodčímu Merbsovi bude odeslána složenka.  
 



KR vyjad řuje značné znepokojení s vyplňováním ZoU, prosíme zkušenější rozhodčí, aby 
pomáhali začínajícím rozhodčím s vyplňováním ZoU. 
KR dále upozorňuje rozhodčí a oddíly, aby do ZoU psali názvy oddílů dle platného 
Rozpisu soutěží (např. TJ Lánov, FK Sokol Vrapo Volanov, TJ sokol Kunčice nad 
Labem apod.), dále aby používali správné formuláře ZoU (Machata, Langer a 
opakovaně kluby FK Mostek – 7x po sobě starý ZoU a Janské Lázně – 2x po sobě starý 
ZoU) 
 
KR důrazně upozorňuje rozhodčí (Merbs, Dřímal, Herák) na povinnost domluvy 
týkající se dopravy k utkání – auto bere jen 1 rozhodčí, zpravidla ten, který bydlí 
nejdál!!! O způsobu dopravy však rozhoduje HR! Domácí oddíly budou vyplácet jízdné 
zpravidla jen jednomu z rozhodčích, oba AR delegovaní k utkání jsou povinni 
zkontaktovat HR a domluvit se na dopravě k utkání. Nerespektování tohoto pravidla 
bude přísně trestáno!!! Za ZoU zodpovídá delegovaný HR, i proto je nutné kontrolovat 
údaje natisknuté některými pořádajícími oddíly (Poříčí, Vrchlabí,Žacléř a další), kde se 
zápisy píši na počítači – často v těchto údajích bývají chyby!!! 
 
ad6) 
KR diskutovala a hodnotila výkony některých sledovaných rozhodčích, písemné hodnocení 
dodá do další KR rozhodčí Seidel. 
 
Pro STK a DCK: 
ad7) KR vyhovuje žádosti Karla Suchomela o prominutí zbytku trestu k 1.1.2011 uděleného 
DCK OFS Trutnov. 
 
Další KR se bude konat ve středu 3. listopadu 2010 od 17:00 h v HSM. Na KR se dostaví 
rozhodčí Zajíc, Merbs, Mlynář a Koščál. 
 
Zapsal: Beránek 
Schválil: Šiling 
 
 
 
 
 
             
 


