
Zápis z KR ze dne 21.6.2012 
 

Přítomni: Beránek, Šiling 
 
Omluven: Seidel 
 
Program: 

1. Kontrola zápisů o utkání 
2. Delegace na baráž 
3. Pohovor s postupujícími rozhodčími do krajských soutěží 
4. Vyhodnocení delegátských zpráv 
5. Příprava adresáře aktivních rozhodčích na soutěžní ročník 2012/2013 pro OFS 

Trutnov 
6. Žádosti rozhodčích o přechod či návrat do jiných OFS, ukončení činnosti rozhodčích 
7. Vyhodnocení spolupráce s OFS Náchod v rámci výměny rozhodčích 

 
ad1) KR zkontrolovala došlé zápisy o utkání s těmito výsledky. 
 
Prokop Pavel  
A1A2904 – neúplný název oddílu = 0,4b 
 
Havlík Aleš 
A1A2207 – neúplný název oddílu = 0,4 
 
Tryzna Aleš 
A2A2506 – střídání hostí uvedeno do kolonky ŽK = 0,2b 
A2A2602 – neuvedena SPZ = 0,2b 
 
Špička Jan  
A3A2506 – chybné jméno hostujícího hráče, špatná kontrola RP = 0,2b 
 
Trejbal Radek 
A1A2502 – neodůvodněná ŽK hostujícímu hráči na lavičce = 0,2b 
 
Trnovský Jakub 
A1A2605 – neúplný název hostujícího oddílu = 0,4b 
 
Hradecký Břetislav  
A1A2507 – při nerozhodnutém výsledku napsat např. 3:3 a poté 2:3 PK, nikoliv 3:4 P – bez 
dalších opatření 
 
KR opravila poslední zápisy o utkání a v samostatném dokumentu zasílá konečný seznam 
trestných bodů a nezaplacených pokut. Rozhodčím, kteří nedosáhli na hranici půl trestného 
bodu, budou trestné body odpuštěny. Ostatním budou odeslány složenky, které jsou splatné 
nejdéle na letním semináři v srpnu (termín a místo bude upřesněno). 
 
ad2) KR delegovala k jedinému barážovému utkání Bohuslavice – Volanov trojici rozhodčích 
Trnovský, Doubic, L.Nývlt 
 
ad3) KR odsouhlasila od sezóny 2012/2013 postup tria rozhodčích na nominační listinu KFS 
a sice rozhodčích Jana Andrýse, Patrika Doubice a Jakuba Trnovského. Rozhodčí budou dle 
dohodnutých pravidel střídavě používáni jak pro potřeby OFS Trutnov, tak  pro KFS Hradec 
Králové. Rozhodčím byly vysvětleny rozdíly oproti pravidlům na OFS Trutnov a bylo jim 
poděkováno za jejich kvalitní působení nejen v letošním soutěžním ročníku. Všichni tři se 
zúčastní 10.srpna 2012 letního krajského semináře v Hustířanech. 



 
ad4) KR bere na vědomí poslední delegátské zprávy, děkuje sledovaným rozhodčích za jejich 
přístup k utkáním a děkuje za dobrou spolupráci i delegátovi Bartošovi. 
 
ad5) KR zaktualizovala doposud známý seznam rozhodčích, kteří přislíbili své působení 
v příštím soutěžním ročníku a odeslala ho pro tisk nového RS pro ročník 2012/2013. 
 

ad6) 

KR bere na vědomí žádost rozhodčího Luboše Rolfa o přechod pod OFS Semily a jeho 

žádosti vyhovuje. 

KR bere na vědomí žádost rozhodčího Pavla Dytrych o přechod pod OFS Semily a jeho 

žádosti vyhovuje. 

KR děkuji ob ěma rozhodčím za kvalitní práci, kterou odváděli po dobu působení 

v soutěžích OFS Trutnov a přeje jim hodně sportovního štěstí v jejich další 

rozhodcovské kariéře. 

 

KR odmítla další působení rozhodčího Rudolfa Merbse v OFS Trutnov. Rozhodčí Merbs 

řádně nekomunikoval se členy OFS Trutnov v průběhu jarní části sezóny a bez souhlasu KR 

Trutnov působil na OFS Hradec Králové. Dodnes nemá vyrovnány ani veškeré své závazky 

vůči KR Trutnov. 

 

ad7) KR vyhodnotila letošní spolupráci v rámci výměny rozhodčích mezi OFS Trutnov a OFS 

Náchod s pozitivní reakcí a až na pár nesrovnalostí v počátečních výměnách, si celý projekt 

pochvaluje a věří v pokračování i v nadcházejícím ročníku.  

 

Zapsal: Beránek 
Schválil: Šiling 
 
Termín a čas letního semináře bude v průběhu července upřesněn.  
 

Nezaplacené pokuty: 
 
Mrkvi čka – A2A2003 –neúplný podpis kapitána       0,2 b. 
                  - A2A2301 – neúplný popis zranění        0,4 b.                Celkem doplatit 60,-Kč 
 
Kurtinec – E1A2002 – chybí soutěž , AR1 bez rodného čísla!!!   0,6 b. 

Celkem doplatit 60,-Kč 
 
Andrýs – A2A2004 – neúplný popis zranění hráče      0,4 b. 
             - pozdní omluva   50,-                                       Celkem doplatit 90,- Kč 
 
Čapek – pozdní odeslání zápisu s ČK      0,8 b. 
            - pozdní omluva   50,-                                       Celkem doplatit    130,- Kč 
 
Doubic – pozdní omluva     50,-                                     Celkem doplatit 50,- Kč 
 
Gernat – A3A2306 – neuveden vedoucí hostí    0,4 b. 
             - A2A1807 – neúplné jméno hráče domácích, chybí pčet příloh     0,4 b. 



             - A3A1801 – neúplný, chybný popis zranění               0,4 b.  
             - pozdní omluva   50,-    Celkem doplatit    170,- Kč 
 
Trejbal R. – A1A2304 – neúplný popis ČK, chybí vyjádření R k námitce   1,4 b. 
                   - A2A1801 – chybí označení zástupce kapitána 0,2b.  
                   - A1A2502 – neodůvodněná ŽK hostujícímu hráči na lavičce = 0,2b 

 Celkem doplatit 180,- Kč 
 
 
Říha M. – A3A2304 – neproškrtnuty události, chybí počet pořadatelů    0,6 b. 
               - pozdní omluva   50,-             Celkem doplatit    110,- Kč 
 
Tryzna – pozdní omluva    0,5 b. 
A2A2506 – střídání hostí uvedeno do kolonky ŽK = 0,2b 
A2A2602 – neuvedena SPZ = 0,2b                                      Celkem doplatit 90,- Kč 
 
 
Nývlt L.- pozdní omluva    0,5 b.                                  Celkem doplatit 50,-Kč 
 
Říha J.ml. – pokuta 300,- , podmínka do 30.6.2012       Celkem doplatit 300,-Kč 
 
Prokop Jan - A1A1804 – neúplný, chybný popis zranění              0,4b 

- A2A1903 – chybný a neúplný název hostujícího oddílu, neúplný, chybný 
popis zranění, navíc v ZoU není zranění zaškrtnuto ,,popsáno ve zprávě“, 
chybí počet příloh           0,4b+0,4b+0,2b 

- A1A2207 – chybně uvedený soutěžní ročník, chybný popis ČK 0,2b+0,8b. 
 

Zaplaceno    100,-      Zbývá doplatit    160,- Kč 
Dytrych - E1A1702 – chybný vítěz či chybný výsledek (nelze poznat, můžeme si vybrat), 
chybí počet pořadatelů                                                                    0,4b+0,2b 

Celkem doplatit 60,-Kč 
 
Pelc Michael – opětovné pozdní zaslání zápisů     zaplaceno 100,- pokuta 100 Kč + 
podmínka do 30.6.2012 

A1A2307       – chybí počet příloh 0,2 b 
                    nedostatečné vyjádření se k ČK 0,3b 

Zbývá doplatit 50,-Kč 
Havlík Aleš  
A1A2002 – chybí popis ŽK vystřídanému hráči    0,2b 
A1A2207 – neúplný název oddílu                           0,4b                       Celkem doplatit 60,-Kč 
 
Kalenská Dana 
E1A1903 – kapitán hostí uveden od začátku utkání jako náhradník (NELZE!!!)     0,2b 
E1A1801 – neoznačení kapitána domácích i hostí         0,2+0,2b        Celkem doplatit 60,-Kč 
 
Špička – pozdní omluva   50,- 
A3A2506 – chybné jméno hostujícího hráče, špatná kontrola RP = 0,2b 

Celkem doplatit 70,-Kč 
 
Trnovský - pozdní omluva   50,- 
A1A2605 – neúplný název hostujícího oddílu = 0,4b                           Celkem doplatit 90,-Kč 
 
    
Horáček – E1A0101 - účtováno cestovné, chybí SPZ vozidla         0,2 b. 
    – A3A0805 – špatný popis ČK + nedostatečné vyjádření se k udělení ČK na  
      2.straně ZoÚ                                    0,6 b. 



   - A2A0901 –  chybí časový údaj o začátku utkání             0,2 b. 
       Celkem doplatit    100,- Kč 
 
 
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. 

 -    Omluvy z delegace po zveřejnění na internetu   0,5b. 
       Celkem doplatit 170,- Kč 
 
 
Přiklopil  – A1A2305 – u náhradního brankáře hostí neuvedeno RČ!!!  0,4 tr.bodů  

- A1A2907 – neuvedení rodného čísla u AR2  0,4 tr.bodů 
- A3A2506 -  špatný název domácího oddílu   0,4 tr.bodů   

        Celkem doplatit 100,- Kč 
 
 
 
Káník  – utkání A11A2201 – neuvedeny udělené ČK – pokuta 1000,-Kč a zákaz výkonu 

funkce rozhodčího do 30.6.2011 
 
Kött – pozdní dodání ( nedodání ) zápisů z utkání ze 6.6. z Kuksu (udělena ČK). Návrh 
STK na pokutu rozhodčímu 800,-Kč (do nezaplacení pokuty rozhodčího 
neobsazovat). KR s návrhem souhlasí 

 
  
   


