
Zápis z KR ze dne 22.8.2012 
 

Přítomni: Beránek, Šiling, Seidel 
 
Hosté: Prokůpek, Zajíc, Pelc, Jiráňová, Kurtinec, Machata, Schwaninger 
 
Omluven: Mlynář 
 
Program: 

1. Doškolení přítomných rozhodčích 
2.  Kontrola zápisů o utkání 
3. Delegace na víkend 1.-2.9.2012 
4. Úprava delegací na víkend 25.-26. srpna 2012 
5. Vyhodnocení delegátské zprávy 
6. Případ rozhodčího Jiřího Říhy ml. 
7. Ostatní 

 
ad1)  Na náhradní seminář se dostavilo 7 rozhodčích a 6 z nich splnili podmínky pro zařazení 
na podzimní listinu rozhodčích OFS Trutnov. Rozhodčí Machata bude zařazen do delegací po 
zaregistrovaní ve FAČRu. 
 
ad2) KR zkontrolovala došlé zápisy o utkání s těmito výsledky. 
 
Havlík Aleš 
A2A0102 – neúplný název hostujícího oddílu, nezaškrtnutý druh utkání, podpis kapitána hostí 
necelým jménem = 0,8b 
 
A1A027 – chybný počet pořadatelů = 0,2b 
 
Herák Valdemar 
A1A0101 – neúplný název hostujícího oddílu = 0,4b 
 
Čapek Jan 
A1A0103 – neúplný název domácího oddílu = 0,4b 
 
Prokop Jan 
A2A0107 – chybí počet pořadatelů = 0,2b 
 
Andrýs Jan 
A1A0102 – chybné ID číslo domácího hráče číslo 3( pouze 7 znaků) = 0,4b 
 
Tandler Oto 
A2A0106 – neúplný název domácího oddílu, chybí začátek utkání, chybí použitý dopravní 
prostředek či SPZ = 0,8b 
 
A2A0202 – chybí doba hry 2.poločasu  0,3b 
 
Doubic Patrik 
 
A1A0203 – chybné uvedení vyloučeného hráče do kolonky ČK k jinému hráči = 0,8b  



Rozhodčí Trnovský vrátí klubu FK Dolní Kalná cestovné ve výši 100 Kč, které bylo 
nesprávně naúčtováno, a to nejdéle do 9.9.2012. Rozhodčí Trnovský nahlásí členům KR, kdy 
tak učinil. V opačném případě bude rozhodčímu pozastavena činnost.  
 
Rozhodčí Gernat nejpozději do dalšího termínu KR uhradí své závazky z předchozí sezóny 
členům KR. V opačném případě mu bude pozastavena činnost. 
  
ad3) KR připravila delegaci na víkend 1.-2. září 2012 a doplnila do nich i rozhodčí, kteří se 
zúčastnili náhradního semináře. 
 
ad4) KR upravila delegaci na aktuální víkend a upozorňuje rozhodčí na nutnost včasných 
omluv. 
 
ad5) KR bere na vědomí delegátskou zprávu, děkuje sledovaným rozhodčích za jejich přístup 
k utkáním a děkuje i delegátovi Bartošovi. 
 
ad6) KR s okamžitou platností ukončuje spolupráci s rozhodčích Jiřím Říhou mladším. 
Rozhodčí, který byl v podmíněném trestu a nemá do dnešního dne vyrovnány závazky vůči 
KR, se opakovaně bez jakékoliv omluvy nedostavil k jednomu utkání Královéhradeckého 
KFS a následně k utkání OFS Náchod. Rozhodčí nekomunikuje se členy KR stejně jako 
s kolegy rozhodčími. KR se s chováním rozhodčího neztotožňuje a předává rozhodčího do 
DCK. 
 
ad7) KR zaktualizovala seznam rozhodčích, kteří budou působit v letošním soutěžním ročníku 
2012/2013. Seznam bude zaslán rozhodčím formou samostatné přílohy. 
 
Řady rozhodčích se rozšířili o Ondřeje Schwaningera z Rudníka, tel. 731 980 155, e-mail: 
schwanaαseznam.cz. KR přeje novému rozhodčímu mnoho sportovních úspěchů. 
 

KR oznamuje všem rozhodčím, že od 1.9.2012 bylo schváleno navýšení cestovních náhrad 
z původních 4,-Kč/km na stávajících 5,-Kč/km i u soutěží Královéhradeckého KFS. 
 
KR se zabývala podněty vzniklými v rámci výměny rozhodčích do sousedních OFS. Rozdíly 
v pravidlech či vyplňování zápisů o utkání mezi OFS Trutnov a OFS Náchod a Jičín, budou 
zaslány rozhodčím v samostatných přílohách. KR zakazuje rozhodčím v rámci výměn na 
jedno utkání, účtování stravného klubům. Čas strávený nejkratší možnou cestou včetně řízení 
utkání a návratu domů nebude v rámci jednoho utkání nikdy trvat déle než 5 hodin, tudíž 
nevzniká nárok na stravné!!! V případě neakceptace výše zmíněného budou rozhodčí stravné 
klubům vracet!!! 
  
Další KR se bude konat ve čtvrtek 6. září 2012 od 17:30 v klubovně Horního Starého Města. 
 
Zapsal: Beránek 
Schválil: Šiling  
  
   


