
Zápis z KR OFS Trutnov ze dne 24.8.2011 
 

Přítomni:  Beránek, Šiling, Seidel 
Omluven:  
Hosté: Mlynář, Doubic, Kurtinec 
 
Program:  
 

1. Náhradní seminář rozhodčích 
2. Úprava delegací na 1. a 2. podzimní kolo 
3. Nedostatky rozhodčích v zápisech o utkání z 1. a 2.kola 

 
Ad1) Náhradního semináře se zúčastnili rozhodčí Mlynář, Doubic a Kurtinec. Mlynář a Doubic 
splnili podmínku KR pro delegování k řízení utkání podzimní části soutěžního ročníku 2011/2012 
v rámci OFS Trutnov. Rozhodčí Kurtinec nesplnil požadavek KR  ( test z pravidel kopané – 15!!! 
chyb ), do úspěšného napsání testu nebude delegován k utkáním.  
 
Ad2) Z důvodu omluv na utkání KR provedla některé změny v delegaci na utkání 3. a 4. 
podzimního kola.  
 
Ad3) Nedostatky při vyplňování Zápisu o utkání: 

Mrkvi čka – A2A0105 – námitka kapitána domácích uvedena na zadní straně zápisu    0,2 b. 
 

Dytrych – A2A0102 -  uveden masér domácích bez rodného čísla       0,2 b. 
 
Kocurek  - A3A0204 -  pozdní začátek utkání vinou rozhodčích – zodpovídá HR!!!  0,4 b. 
 
Lamberský – A2A0206 – hráč v brýlích – špatný popis!!!   0,6 b. 

 
 Omluvy z delegace po zveřejnění na internetu a v denním tisku – P.Prokop, L.Nývlt,  

Lamberský, Trnovský     všichni   0,5 tr.bodů 
 

 
 Povinnost rozhod čích OFS: 
Rozhodčí, kteří řídí utkání v rámci soutěží KFS mají povinnost: 
 

a) zasílat výsledky zápas ů na tel. záznamník č. 731 01 02 30 (pozor, na toto číslo 
nelze posílat SMS, pouze hlasový záznam) do 30 minut po skon čení utkání ve 
tvaru   
Soutěž, kolo (aspo ň kategorie), domácí, hosté, výsledek, jméno rozhod čího 

 
b) zasílat zápisy o utkání doporu čenou poštou ihned následující pracovní den na  

 adresu:  
FAČR Královehradecké oblasti, Habrmanova 192/2, 501 01  Hradec  Králové 
 

c) Rozhodčí, kteří řídí utkání III.ligy žen mají povinnost ( pokud tak neučiní domácí 
oddíl ) zasílat zápisy o utkání doporu čenou poštou ihned následující pracovní 
den na adresu:  
FAČR - fotbal žen, Diska řská 100, P.O.Box 11, 160 17 Praha 6 

 



Stravné: 
 (doba od odjezdu z bydliště do příjezdu do bydliště): 
0 – 5 hodin       0,-K č 
5 – 12 hodin    70,-K č 
nad 12 hodin   98,-K č 
 
Nárok na stravné vzniká rozhodčímu v tom případě, že nejkratší cesta z domova na 
utkání a zpět překročí dobu 5 hodin. 
Rozhodčí nemá nárok uplatňovat stravné, jestliže se utkání hraje v místě bydliště. 
Neoprávněné nárokování stravného bude trestáno pozastavením delegací a vrácením 
částky klubu. 
 
Cestovné: 
Při použití vlastního motorového vozidla se proplácí rozhodčím a delegátům svazu jízdné 
ve výši 4 ,- K č/km. 
Použije-li rozhodčí k dopravě autobus nebo vlak, klub mu proplatí náhradu ( tam a zpět ) 
proti předložení jízdenky (stačí předložit jedna jízdenka). 
Při použití dopravy na kole či pěšky nevzniká nárok na cestovné. 
Nenechává-li si rozhod čí po dobu konání utkání své vozidlo v areálu stadio nu pod 
dohledem po řadatele (nap ř. rozhod čího p řiveze jiná osoba, odjede a po utkání op ět 
pro rozhod čího p řijede), je povinností rozhod čího po svém p říjezdu do areálu 
doložit svou dopravu ukázáním dopravního prost ředku – automobilu. Jinak se 
rozhod čí vystavuje nebezpe čí, že mu oddíl odmítne zaplatit cestovné za automob il. 
 
Jestliže v jeden den rozhod čí řídí utkání na dvou r ůzných místech za sebou, ú čtuje 
oběma klub ům pom ěrnou část cestovného a polovinu p řípadného stravného. 
 
Příští zasedání KR OFS Trutnov ve středu 7.září  2011 od 18 hod v klubovně SK Trutnov 
HSM.  
 
 
Zapsal: Beránek     Schválil: Šiling 


