
Zápis z KR ze dne 31.5.2012 
 

Přítomni: Beránek, Seidel, 
 
Omluven: Šiling 
 
Program: 

1. Kontrola zápisů o utkání 
2. Úprava delegací na víkend 2.-3.6.2012 
3. Úprava delegací na víkend 9.-10.6.2012 
4. Vyhodnocení delegátských zpráv 
5. Škola mladých rozhodčích II.díl 
6. ostatní 

 
ad1) KR zkontrolovala došlé zápisy o utkání s těmito výsledky. 
 
Gernat Ondřej  
A3A2306 – neuveden vedoucí hostí = 0,4b 
 
Prokop Jan 
A1A2207 – chybně uvedený soutěžní ročník = 0,2b 
                – chybný popis ČK = 0,8b 
 
Trejbal Radek  
A1A2304 – chybí vyjádření k námitce = 0,6b 

- neúplný popis ČK = 0,8b 
Mrkvička Jaroslav 
A2A2301 – neúplný popis zranění = 0,4b 
 
Beránek David 
A1A2302 – chybí počet příloh = 0,2b 
 
Pelc Michael 
A1A2307 – chybí počet příloh = 0,2b 
                - nedostatečné vyjádření se k ČK = 0,3 b 
 
Říha Michal 
A3A2304 – chybí počet pořadatelů = 0,2b 
                - neproškrtnuty události před, v průběhu a po utkání = 0,4b 
 
Pozdní omluvy: 
Tryzna Aleš, Nývlt Lukáš = oba 0,5b 
 
KR upozorňuje všechny rozhodčí na včasné zasílání omluv. Týká se zejména rozhodčích 
„studentů“, jejich omluvy se množí!!!! Omluvy na víkend 16.-17.6.2012 očekáváme nejdéle 
do středy 6. června 2012 do 12:00. 
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 odvezení 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!!!!!! 
 
ad2) KR upravila delegace na víkend 2.-.3.6.2012  
ad3) KR připravila delegace na víkend 9.-10.6.2012 a vyjadřuje velkou nespokojenost 
s množstvím omluv. 
 
ad4) KR bere na vědomí poslední delegátskou zprávu pana Bartoše a děkuje sledovaným 
rozhodčích za jejich přístup k utkání. 
 
ad5) 
KR připomíná rozhodčím absolvujícím v dubnu první řadu Školy mladých rozhodčích na ZŠ 
Komenského, že ve dnech  8.-9.června 2012 se koná druhý díl školení v Náchodě. 

Program ŠMR: 

LEKTOR: p. Pavel Orel – rozhodčí 1. Gambrinus ligy a 2. ligy 
MÍSTO KONÁNÍ: Náchod, Centrum odborného vzdělávání VOŠ a SPŠ stavební, Raisova 677 
  

PÁTEK 8. 6. 2012: 
16.30 – 17.00 
prezence účastníků 
17.00 
teoretická část : přednáška + video 
19.00 
večeře 
20.00 
TV přenos ČESKO – RUSKO 
rozbor výkonu R 
 
SOBOTA 9. 6. 2012: 
7.00 
snídaně, odjezd na hřiště 
8.00 
praktická část na hřišti – pohyb R na hrací ploše,  herní situace, správná signalizace R, pohyb AR, správná 
signalizace AR, správná poziční postavení v různých herních situacích, fotbálek 
11.30 
hodnocení ŠMR 
12.00 
oběd, odjezd účastníků 
 

ad6) 

KR bere na vědomí vrácení osobních věcí rozhodčím Gernatem rozhodčímu Mahrlovi bez 

dalších opatření.  

KR oznamuje dlouhodobé omluvy rozhodčího Rolfa (osobní důvody) a rozhodčí Kalenské 

(pracovní důvody). 

Rozhodčí Andrýs oznamuje, že je od tohoto víkendu „pojízdným rozhodčím“. 

Obsazovací úsek děkuji rozhodčímu Teichmannovi za jeho výpomoc navzdory jeho včasných 

omluv. 

 
Zapsal: Beránek 
Schválil: Seidel 
 
Další KR se bude konat ve čtvrtek 14. června 2012 od 17:30 h v klubovně SK Horního 
Starého Města. Na KR se dostaví rozhodčí Trnovský, Doubic a Andrýs a všichni další 
rozhodčí, kteří mají vůči KR nějaké závazky. 


