
Zápis z KR OFS Trutnov ze dne 21.9.2011 
 

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

1. Vyhodnocení prvních podzimních kol 
2. Úprava delegací na 5. a 6. podzimní kolo 
3. Nedostatky rozhodčích v zápisech o utkání  
4. Různé 

 
Ad1) Na základě vyhodnocení prvních podzimních kol SR 2011/2012 přistoupila KR k výběru 
rozhodčích pro OP mužů jako HR : Seidel, Teichmann, Prokop, Mahrla, Lamberský, Rolf, Jandera, 
Mlynář, Doubic, Trnovský, Špička.   
 
Ad2) Z důvodu omluv na utkání KR provedla některé změny v delegaci na utkání 7. a 8. 
podzimního kola.  
 
Ad3) Nedostatky při vyplňování Zápisu o utkání: 

Lamberský  –  A3A0503 – neuveden důvod udělení ŽK pro vystřídaného hráče hostí, chybí  
počet  pořadatelů, chybí jméno a příjmení pokladníka    0,8 b. 

 
Machata – A2A0504 -  účtováno cestovné, chybí SPZ vozidla         0,2 b. 
 
Seidel  –  A1A0506 – neuveden důvod udělení ŽK pro vystřídaného hráče domácích 

   0,2 b. 
 
Mlynář – A1A0406 – špatný popis ČK – kopnutí v nepřerušené hře není HNCH, ale surová 
hra ( viz radílek )!!!                   0,4 b.  

- A3A0402  - chybí počet pořadatelů        0,2 b.  
- A1A0606 – chybí čas začátku utkání, neúplný název mužstva hostí   0,4 b. 

 
Čapek – E1A0501– chybí počet pořadatelů      0,2 b. 

                     
 
Havlík – A2A???? - neúplný název mužstva hostí, chybí kolo/číslo utkání, chybí počet  
pořadatelů, nezaškrtnuty události před utkáním, v průběhu utkání  a po utkání     1,0 b.       
 
Říha Lukáš – A3A0305 – kapitán hostí střídal v 60 min, přesto podepsal převzetí RP!!! 

tzn.chybí označení  ZK             0,4 b. 
         

 Prokop Pavel – A2A0505 – chybí podpis pokladníka 0,2 b. 
 
 Horáček – E1A0101 - účtováno cestovné, chybí SPZ vozidla         0,2 b. 
 
  

Pelc – opakované pozdní zaslání ZÚ ( dle zprávy DCK ) 0,4b. 
 A3A05??? - neúplný název mužstva hostí, neoznačen ZK domácích    0,6 b. 



 
Zajíc - opakované pozdní zaslání ZÚ ( dle zprávy DCK ) 0,4b. 
 
Herák – A3A0604 – špatně uvedeno jméno u hráče Bálinta ( pravděpodobně rozhodčí  
neprovedl kontrolu RP před utkáním )          0,2 b. 
 
Bartoň – A2A0606 – špatný popis zranění hráče ( viz. Zápis z KR ze dne 7.9.2011 )  0,4 b.  
 
Omluvy z delegace po zveřejnění na internetu a v denním tisku – Prokůpek, Doubic 
        všichni   0,5 tr.bodů 

 
Ad4)  a) Upozornění pro rozhodčího Prokůpka: Soutěžní ročník 2011/2011 se hraje v Rusku,  
 my hrajeme podzim/jaro 2011/2012!!!  
 

 b)  Požadavek FK Trutnov na delegování rozhodčích na memoriál Jana Romančáka.  
      
 

 
 
 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 

 
Zranění hráčů 
 V případě uvedení zranění hráčů do zápisu o utkání je rozhodčí mimo jiné povinen uvést: 

- kdo zranění nahlásil ( kapitán, vedoucí, trenér ) 
- jak a kdy ke zranění došlo ( při souboji o míč, při vzájemné strkanici, ve sprše… 

v přerušené či nepřerušené hře ) 
- zda hráč utkání dohrál či nedohrál 
- podpis osoby, která zranění nahlásila 
 

Příští zasedání KR OFS Trutnov ve středu 5.října 2011 od 18 hod v klubovně SK Trutnov 
HSM.  
 
 
Zapsal: Beránek     Schválil: Šiling 


