
Zápis z KR OFS Trutnov ze dne 5.10.2011 
 

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

1. Úprava delegací na 9. a 10. podzimní kolo 
2. Nedostatky rozhodčích v zápisech o utkání  
3. Různé 

 
Ad1) KR vyhodnotila poslední utkání v rámci OFS Trutnov  
 
Ad2) Z důvodu omluv na utkání KR provedla některé změny v delegaci na utkání 9. a 10. 
podzimního kola.  
 
Ad3) Nedostatky při vyplňování Zápisu o utkání: 

Mlynář – A2A07?? – chybí číslo utkání, vítěz utkání, doba hry ve 2.poločase     0,9 b. 
      A2A1407 -   špatný popis ČK     0,4 b.     
      A1A0707 -  chybí doba hry ve 2.poločase    0,2 b. 
 
Hradecký  –  A2A0605 – neúplný název mužstva domácích             0,2 b. 
 

 
Kocurek– A3A1402-  špatný popis zranění hráče (viz. Zápisy z KR )  0,4 b.  
       
Dytrych – A3A0806 – špatný popis zranění hráče ( viz. Zápisy z KR )  0,4 b.  
 
Trejbal  R.– A3A0704 – chybí jména AR1,AR2 ( uvedena pouze rodná čísla ), chybí 
vyjádření HR k uvedené námitce kapitána hostí   1,4 b. 
 
Šiling – A1A0801– neúplný název mužstva hostí      0,2 b. 

                     
 
Žerovnický – A1A0602 neúplný název mužstva domácích             0,2 b. 
 
Merbs – A3A0804  - špatný popis zranění hráče ( viz. Zápisy z KR )  0,4 b.  
    A2A0707 – neúplné číslo průkazu rozhodčího u HR, chybí počet diváků, počet 

           pořadatelů                    0,8 b. 
  
Havlík – A3A0703 – chybí rodné číslo u AR2             0,4 b. 
     A1A1407 -  neúplný název mužstva domácích             0,2 b. 
       

 Horáček – A3A0805 – špatný popis ČK + nedostatečné vyjádření se k udělení ČK na  
      2.straně ZoÚ                               0,6 b. 
 
  

Kalenská – E1A0803 – chybí počet pořadatelů 0,2b. 
  
Kubálek – A2A0807 - neúplný název mužstva hostí 0,2 b. 



Omluvy z delegace po zveřejnění na internetu a v denním tisku – Mrkvi čka 
        všichni   0,5 tr.bodů 

 
Ad4) a) Stížnost SK Janské Lázně na výkon HR Mlynáře – utkání J.Lázně B – FK Poříčí. Bude  
 řešeno na příští KR.  
 

b)  Rozhodčí Merbs se nedostavil na utkání do Pilníkova – bez omluvy – pokuta ve výši   
paušálu. 
 
c)  Rozhodčí Doubic podal KR vysvětlení jeho omluv na již delegovaná utkání. KR toto  
jeho vysvětlení stačí, nadále s rozhodčím počítá pro utkání OP a bude s rozhodčím pracovat  
na jeho zkvalitňování.  
 
d) KR děkuje všem rozhodčím za poklidný průběh turnajů výběrů OFS v HSM a Mladých  
Bukách, turnaje starých gard v Trutnově a mezinárodního žákovského turnaje v Trutnově.

     
 

 
 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 19.října 2011 od 18 hod v klubovně SK Trutnov 
HSM.  
 
 
 
 
Zapsal: Beránek     Schválil: Šiling 


