
Zápis z KR OFS Trutnov ze dne 8.6.2011 
 

Přítomni:  Beránek, Šiling, Seidel 
Omluven:  
Hosté: Herák 
 
Program:  

1. Kontrola došlých zápisů o utkáních (ZoU) 
2. Omluvy rozhodčích 
3. Úprava delegací na víkend 11.-12.června 2011 
4. Delegace na víkend 18.-19.června 2011 
5. Různé 

 
K jednotlivým bodům programu: 

Ad1) Mrkvi čka – A3A2307 – „špatný“ popis ČK – napadaní soupeře v přerušené  
    hře není surová hra, ale HNCH !!!    -  řešeno domluvou 
 
  Dytrych  – A2A2302 – špatně udělený osobní trest - ČK ( za projev nespokojenosti  

       bez hanlivých výroků ) 
 

  Hilbert  – A2A2305 – 2.poločas hrán 90+4 min?:-) 
 

Havlík – A1A2701 – u AR2 laika chybí rodné číslo + starý zápis o utkání 
 
Trejbal  – A1A2704 – špatný název hostujícího oddílu, utkání hrané 29.5.2010, 
neúplný popis udělení ČK, chybí SPZ vozidla 
 

  Seidel – A1A2702 – události před utkáním, v průběhu …. 
 
  Merbs – A1A1702 – špatný popis ČK, pozdní doručení ZÚ (RS čl.18/8)  

   -  pokuta ve výši paušálu 300,-Kč  
 

  Kubálek – A2A2305 – rozhodčí se písemně vyjádří na účtování výše cestovného 
      na utkání 
 

  Machata – A1A2808 - události před utkáním, v průběhu …. 
 

Pelc – E1A2401 – chybějící údaj o počtu diváků 
 

Rozhodčím,kteří přesáhli hranici 1 tr.bodu ( Pelc ) byly rozeslány složenky, 
splatnost do 22.června 2011). 

 
Utkání A1A1702 – Vrchlabí B – Janské Lázně B  
Po vyslechnutí AR Heráka a při neúčasti HR Merbse KR rozhodla takto: 
HR Merbs – zaplatí na účet KR do 15.6.2011 polovinu účtovaných cestovních nákladů  
( 208,-Kč) a za opakovanou nekomunikaci s delegovanými AR se mu pozastavuje  
činnost do 31.8.2011  
AR Herák - zaplatí na účet KR do 15.6.2011 polovinu účtovaných cestovních nákladů  
( 160,-Kč) 
KR následně přepošle cestovné oddílu FC Vrchlabí 



   
Ad2) Pozdní omluvy – Kocurek, Přiklopil 
 
Ad3) Upravena delegace na víkend 11.-12.června 2011 
 
Ad4) Odsouhlasena delegace rozhodčích na 18.-19.června 2011 
 
Ad5) - dopis ( mail ) FK Mostek ( p.Lebeda ml.) na způsob řízení utkání rozhodčím  
  Herákem ( Bernartice – Mostek B ) – na mail odpovězeno 

- 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 15.června 2011 od 17.30 hod. Na jednání KR 
se dostaví rozhodčí Bartoň, Jiráňová. 
Dále se na KR dostaví rozhodčí Mlynář, Přiklopil, Kocurek, Lamberský, Kurtinec, 
Havlík  ( nezaplacení pokuty v řádném termínu ) 

 
 
Zapsal: Beránek     Schválil: Šiling 


