
Zápis z KR OFS Trutnov ze dne 11.5.2011 
 

Přítomni:  Beránek, Šiling 
Omluven: Seidel 
 
Program:  

1. Kontrola došlých zápisů o utkáních (ZoU) 
2. Omluvy rozhodčích 
3. Úprava delegací na víkend 14.-15.května 2011 
4. Příprava delegací na víkend 21.-22.května 2011 
5. Různé 

 
K jednotlivým bodům programu: 

Ad1) Hilbert  – E1A2003 – špatný popis – hráč v brýlích  
-E1A1901 – neuvedeny ŽK, přestože kapitáni podepsali udělení 1,  
 resp.2 ŽK v utkání  

- náležitosti před utkáním, v průběhu utkání a po utkání 
  Havlík – A1A2407 – nerespektování nařízení STK – trenérské průkazy 

- A2A1804 - nerespektování nařízení STK – trenérské průkazy, 
pořadatelská služba 

  Kurtinec  – A3A1804 - A2006 – špatný popis ČK  
  Merbs – pozdní odeslání zápisů o utkání ( A2A1704, E1A1704 ) 

-  E1A1704 – špatný popis ČK 
Lamberský – Neodeslání zápisů z turnaje přípravek 

-  A3A1904 – nerespektování nařízení STK – trenérské průkazy 
-  A1A2408 -  nerespektování nařízení STK – trenérské průkazy 

Mlynář – A1A2208 – utkání podepsal za domácí ZK, přestože K utkání 
dohrál, u hostí obdržel ŽK náhradník ( není uvedeno, čeho se dopustil!!! ) 

-  A3A1707(?) – náležitosti před utkáním, v průběhu utkání a po utkání 
Rolf – A1A2202 – za domácí nastoupil hráč Okrouhlický, ale není uvedeno   
 křestní jméno 
Žerovnický –A1A2105 – neuveden počet příloh 

  Kubálek – A1A2307 – u AR2 neuvedeno RČ!!!, ŽK náhradník domácích (  
        nenastoupil ) – neuveden důvod   
  Hradecký – E1A18?? – chybí číslo utkání, HP uveden bez RČ ( v takovém  
        případě ale nemůže být utkání zahájeno!!!) 

 -A3A1902 - popsána 1.a 2.ŽK hráči hostí, přesto v kolonce ŽK/ČK 
uvedena 1.ŽK + ČK (bez 2.ŽK ) 
                   - chybí vyjádření se k udělené ČK 

  Dytrych  – A1A2203 – použit starý zápis o utkání ( podpisy HP musí být za  
        textem!!! ) 
  Přiklopil  – A1A2305 – u náhradního brankáře hostí neuvedeno RČ!!! 
 

Rozhodčím, kteří přesáhli hranici 1 tr.bodu ( Hilbert, Kurtinec, Lamberský, 
Merbs, Hradecký, Havlík ) byly rozeslány složenky, splatnost do konce května 
2011. 

  
   
Ad2) Pozdní omluvy rozhodčích – Špička, L.Nývlt, Čapek, Lamberský  
 



Ad3) Upravena delegace na víkend 14.-15.května 2011 
 
Ad4) Odsouhlasena delegace rozhodčích na 21.-22.května 2011 
 
Ad5) - KR nenavrhne v letním období nikoho na doplnění nominační listiny KFS  
    HK 
  -podklady pro čerpání finančních prostředků z konvence UEFA vypracuje a  
   předá Karel Šiling – termín do 20.května 2011   
  
 

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. 
 
Dle nařízení STK musí rozhodčí na zadní stranu ZoU uvádět tyto skutečnosti: 
 
 Trenérský průkaz domácích ( hostí ) na jméno ……. předložen ( nepředložen ). 
 
 Pořadatelská služba v pořádku ( chybějící počet, neoznačena … ) 
 
 
Příští zasedání KR OFS Trutnov ve středu 25.května 2011 od 17 hod. 

 
 
 
Zapsal: Beránek     Schválil: Šiling 


