
Zápis z KR ze dne 17.5.2012 
 

Přítomni: Beránek, Seidel, 
Hosté: Gernát, R.Trejbal 
Omluven: Šiling 
 
Program: 

1. Pohovor s rozhodčími Gernátem a R.Trejbalem 
2. Kontrola zápisů o utkání 
3. Úprava delegací na víkend 19.-20.5.2012 
4. Úprava delegací na víkend 26.-27.5.2012 
5. Vyhodnocení delegátských zpráv 
6. Ostatní 

 
ad1) Rozhodčí Gernát se vyjádřil ke svým pochybením a ke způsobu dopravy k utkání 
Vrchlabí B – Dolní Kalná A. Rozhodčímu bylo opětovně vysvětleno vyplňování ZoU, 
zejména popisu zranění a forma včasného a správného domlouvání se k jednotlivým zápasům. 
KR se s chováním rozhodčího Gernáta neztotožňuje a rozhodčímu byl udělen podmínečný 
trest do 31.12.2012, v případě opakování se obdobné situace nebude rozhodčí působit jako 
rozhodčí v OFS Trutnov. Zároveň rozhodčí Gernát zajistí do 27.5.2012 vrácení osobních věcí 
rozhodčímu G.Mahrlovi. V opačném případě budou rozhodčímu s okamžitou platností 
pozastaveny všechny delegace. Od tohoto víkendu bude rozhodčí Gernát obsazován 
k utkáním sám či s rozhodčími vlastnícími dopravní prostředek. 
 
KR bere na vědomí vyjádření rozhodčích R.Trejbala a P.Dytrycha ohledně účtování 
cestovného, rozhodčímu R.Trejbalovi bylo vysvětleno, jaký je správný způsob účtování 
v případě dvojzápasů. Vzhledem k tomu, že nedošlo ze strany rozhodčích k poškození 
některého z klubů, KR uzavírá tento případ bez dalších opatření.  
 
ad2) KR zkontrolovala doposud doručené zápisy s těmito výsledky: 
 
Prokop Jan 
A1A2003 – podpis kapitána celým jménem = 0,2b 
A1C0804 (Náchodsko) – neúplný popis ČK, chybí minuta osobního trestu, chybí počet příloh 
0,2+0,2b 
 
Tandler Oto 
E1A2001 – chybí soutěž, zároveň kapitán domácích je od začátku utkání uveden jako 
náhradník NELZE!!!! 0,2+0,2 
 
Havlík Aleš 
A1A2002 – chybí popis ŽK udělené již vystřídanému hráči = 0,2b 
 
Rolf Luboš  
A2A2006 –  neúplný popis zranění = 0,4b 
 
Mrkvička Jaroslav 
A2A2003 – podpis kapitána hostí celým jménem = 0,2b 
 
Kurtinec Ivan 
E1A2002 – AR1 bez rodného čísla, chybí soutěž 0,4+0,2b 
 
Janota Josef 
A1A2007 – chybí SPZ vozidla = 0,2b 
 



Andrýs Jan 
A2A2004 – chybný a neúplný popis zranění = 0,4b 
 
Čapek Jan – pozdní odevzdání zápisu s CK = 0,8b 
 
Vinou poruchy kopírky na sekretariátu byla zkontrolována jen malá část ZoU. Zbytek ZoU 
bude zkontrolován na další KR. 
 
Rozhodčím, kteří přesáhli bodovou hranici 1,0b budou zaslány složenky!!!! 
 
Pozdní omluvy: 
Doubic Patrik 0,5b 
 
KR upozorňuje všechny rozhodčí na včasné zasílání omluv. Týká se zejména rozhodčích 
„studentů“, jejich omluvy se množí!!!! Omluvy na víkend 2.-3.6.2012 očekáváme nejdéle 
do středy 23. května 2012 do 12:00. Zároveň upozorňuje na fakt, že asistenti jsou 
povinni volat hlavnímu rozhodčímu den dopředu, nikoli dvě hodiny před začátkem 
utkání, ohledně domluvy k cestě na utkání. 
 
ad3) KR upravila delegace na víkend 19.-.20.5.2012. 
 
ad4) KR připravila delegace na víkend 26.-27.5.2012 a zároveň vyjadřuje velkou 
nespokojenost s vysokým počtem omluv. 
 
ad5) KR vyhodnotila poslední delegátské zprávy pana Bartoše a děkuje sledovaným 
rozhodčích za jejich přístupy k utkáním. 
 
ad6) KR bere na vědomí vyjádření rozhodčího Hradeckého ke zranění hráče v utkání Podhůří 
B – Prosečné B bez dalších opatření. 
 
KR upozorňuje rozhodčí, že v případě zranění hráče je nutné do ZoU zapsat, kde ke zranění 
došlo (při rozcvičení, na hřišti, ve sprše, v souboji o míč), zda-li hráč utkání dohrál, 
případně byl odvezen do nemocnice, kdo zranění nahlásil a zranění bude podepsáno 
kapitánem či samotným postiženým, u mládeže i vedoucím!!!! 
 
Dále upozorňujeme na označení kapitánů, případně zástupců kapitánů a jejich podpisy 
celým jménem. 
 
KR upozorňuje rozhodčí, že v případě delegací na Náchodsku bude účtováno max. 60 
km, tj. cestovné v max. výši 480,- Kč, již dvakrát tomu bylo jinak!!!!!! V opa čném 
případě bude cestovné nad limit vráceno rozhodčím domácím oddílům!!! 
 
Další KR se bude konat ve středu 30. května 2012 od 17:30 h v klubovně SK Horního 
Starého Města.  
 
Okresní rozhodčí jsou povinni do 30 minut po skončení Krajských zápasů odeslat 
smskou výsledek ve tvaru kod mezera kh mezera číslo utkání mezera výsledek na tel. 
777 08 08 08, v případě nedoručení potvrzující zprávy,  volat výsledek na záznamník č. 
731 01 02 30. 
 
Zapsal: Beránek 
Schválil: Seidel 
 
   


