
Zápis z KR OFS Trutnov ze dne 25.5.2011 
 

Přítomni:  Beránek, Šiling, Seidel 
Omluven:  
 
Program:  

1. Kontrola došlých zápisů o utkáních (ZoU) 
2. Omluvy rozhodčích 
3. Úprava delegací na víkend 28.-29.května 2011 
4. Delegace na víkend 4.-5.června 2011 
5. Různé 

 
K jednotlivým bodům programu: 

Ad1) Cerman – A1A2507 – nerespektování nařízení STK – trenérské průkazy  
     - chybí počet příloh 
  Kurtinec  – A3A2207 – starý zápis o utkání, svévolná delegace na utkání 

- omezení delegace na 1 týden od 23.5.2011  
-  

  Merbs – A2A2105 – u oddílových AR1, AR2 neuvedeny rodná čísla 
 

Pelc – E1A2101 – chybějící údaj o počtu příloh, chybí podpis HR 
           E1A2201 - události před utkáním, v průběhu utkání a po utkání 
 
Mlynář – A1A2602 – chybějící údaj o počtu diváků 

- A1A2501, A1A2503 – pozdní odeslání zápisů ( zpráva STK) 
 
  Tobiáš – A3A2205 – chybějící údaj o počtu pořadatelů 
 
  Přiklopil  – A2A2202 – chybějící údaj o počtu pořadatelů, událostech před  

utkáním, v průběhu utkání a po utkání, trenérský průkaz předložen, ale  na jaká  
jména??? 
- nedostavení se k utkání krajského dorostu Žacléř – Volanov,  nepřípustný  
způsob omluvy ( sms bez zpětné kontroly!!! ) 
omezení delegace na 1 týden od 26.5.2011 a pokuta ve výši paušálu ( 250,- 
Kč ) 

 
Kocurek – A1A2504 – chybějící údaj o událostech před utkáním, v průběhu 
utkání a po utkání, kdo vyplatil rozhodčí ( jméno, podpis ), nevyjádření se 
k udělené ČK, nevyjádření se k námitce hostí 
Rozhodčí Kocurek se následně omluvil z utkání na která byl již delegován 
z důvodu cesty na Slovensko, poté byl spatřen jako divák na utkání přípravek 
ve Rtyni v Podkrkonoší 
KR rozhodčímu Kocourkovi s okamžitou platností pozastavuje činnost do 
30.6.2001 a dále mu uděluje pokutu dle sazebníku ( pozdní omluvy, 
chybějící údaje v zápise o utkání A1A2504 )  

-  
 

Rozhodčím, kteří přesáhli hranici 1 tr.bodu ( Mlynář, Přiklopil, Kocurek ) byly 
rozeslány složenky, splatnost do 8.června 2011). 

  



   
Ad2) Pozdní omluvy – Kocurek, Přiklopil 
 
Ad3) Upravena delegace na víkend 28.-29.května 2011 
 
Ad4) Odsouhlasena delegace rozhodčích na 4.-5.června 2011 
 
Ad5) -podklady pro čerpání finančních prostředků z konvence UEFA vypracovány a  

předány  
- připravit podněty na změny či doplnění připravovaného rozpisu soutěží pro  
soutěžní ročník 2011/2012  

  
 

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 … ) 
 
 
Výsledky utkání krajských soutěží žáků a dorostu jsou rozhodčí povinni 
posílat sms zprávou do 30 min po skončení utkání ve tvaru 
 
 KOD KH cisloutkani vysledek (např. KOD KH A1A0101 1:3) 
 
na číslo 777080808 
 
 
Nová adresa pro zasílání zápisů o utkání z krajských soutěží: 
 
Královehradecký KFS 
Habrmanova 192, PS 22 
501 01 Hradec Králové 
 
Příští zasedání KR OFS Trutnov ve středu 8.června 2011 od 17 hod. Na jednání KR se 
dostaví rozhodčí Herák a Merbs. 

 
 
 
Zapsal: Beránek     Schválil: Šiling 


