
Zápis z KR ze dne 6.9.2012 
 

Přítomni: Beránek, Šiling, Seidel 
 
Omluven: Gernat 
 
Hosté: J.Prokop 
 
Program: 

1. Kontrola zápisů o utkání 
2. Úprava delegací na aktuální víkend 
3. Příprava delegací na další týden 
4. Vyhodnocení delegátských zpráv 
5. Info z krajského zasedání jednotlivých KR  
6. Ostatní 
 

 
ad1) KR zkontrolovala došlé zápisy o utkání s těmito výsledky. 
 
Prokop Pavel  
A1A0302 – neúplný název oddílu = 0,4b 
 
Říha Jiří 
P1A0103 – chybí SPZ vozidla = 0,2b 
 
Nývlt Lukáš 
A1A0305 (Jičín) – chybí počet pořadatelů = 0,2b 
 
Dvořák Zdeněk  
A2A0301 – neúplný popis ČK, chybí vyjádření k námitce, neúplný popis zranění = 1,3 b.   
 
Prokop Jan 
A1A0307 – pozdní omluva k utkání, 25 minut nelze akceptovat, nedostavení se k utkání 
krajského dorostu jako AR1 do Janských Lázní = pokuta 300,- Kč splatná do 20. září 2012 a 
podmínka do 31.12.2012 
Utkání A3A0406 – vítěz utkání NEROZHODNĚ???? + špatný popis zranění hráče = 0,4b. 
 
Mrkvi čka Jaroslav 
Utkání Horní Maršov – Chvaleč, chybný postup rozhodčího, KR se ztotožňuje s potrestáním 
rozhodčího od DCK a případ tak uzavírá. 
 
Lukáš Malínský – pozdní omluva na víkend (v pátek v 19:00h) = 50 Kč 
 
Michael Zajíc – nedostavení se k turnaji přípravek do Dolní Kalné =  pokuta paušál 240,- Kč. 
KR přijímá vysvětlení rozhodčího, ačkoli se s ním neztotožňuje.  
 
Jiráňová Denisa 
KR bere na vědomí vyjádření HR k nesprávně použitému ZÚ v utkání žáků v Radvanicích, 
ale neakceptuje neuvedení ID čísla u HR!!!! = KR žádá o vysvětlení – termín do 16.9.2012 



Utkání A2A0402 Libeč – Trutnov C-  slečna Jiráňová se vyjádří k cestovnému na toto utkání 
– účtováno 500,-Kč ( tzn. 2x 50km !!!) 
 
Pelc Michael 
HR se vyjádří k uvedení hráčů Baníku Žacléř v utkání E1A0402 pod rodnými čísly!!! - KR 
žádá o vysvětlení – termín do 16.9.2012 
 
Gernát Ondřej 
HR se vyjádří k uvedení hráčů Sokola Malé Svatoňovice v utkání E1A0401  pod rodnými 
čísly!!! - KR žádá o vysvětlení – termín do 16.9.2012 
 
 
Rozhodčí Čapek se písemně či e-mailem vyjádří k pozdnímu příjezdu a tedy i pozdnímu 
začátku utkání Lampertice – Bílá Třemešná B a neuvedení této skutečnosti do ZOU  – termín 
do 16.9.2012 
  
Pro KR OFS Náchod: chybějící zápisy rozhodčího Bárty (Chotěvice – Lánov B) a 
rozhodčího Vávry (žáci Volanov). 
ad2) KR upravila delegaci na aktuální víkend bez rozhodčího Machaty, který stále nemá 
v pořádku členství ve FAČRu. 
 
ad3) KR připravila nástřel delegací na víkend 15.-16.9.2012 
 
ad4) KR bere na vědomí poslední delegátské zprávy, děkuje sledovaným rozhodčích za jejich 
přístup k utkáním a děkuje i delegátu  Bartošovi. 
 
ad5)KR bere na vědomí informace člena KR Davida Beránka ze schůze Komisí rozhodčích 
jednotlivých OFS o možnosti čerpání prostředků z konvence UEFA pro případné pořádání 
seminářů či běhů ŠMR pro nové či mladé stávající rozhodčí v rámci zimní přestávky mezi 
soutěžemi. KR se bude nadále zabývat možnostmi pořádání těchto seminářů a bude zjišťovat 
zájem mezi stávajícími rozhodčími.  
 
ad6) KR oznamuje rozhodčím změny kontaktů některých kolegů. 
Patrik Doubic – tel: 721 838 125 
Petr Chudoba – tel: 777 805 770 (dopoledne jen sms) 
Denisa Jiráňová – hlásí možnost vlastní dopravy 
Michal Mlynář – změna adresy – Úpice 
Prokop Jan – tel: 731 568 439 a 734 330 878, bydliště zpět Trutnov 4 
Schwaninger Ondřej – nový rozhodčí z Rudníku, tel:731 980 155,email:schwana@seznam.cz, 
Zajíc Michael – hlásí možnost vlastní dopravy, tel: 731 240 063 
 

KR děkuje rozhodčím L.Nývltovi a R.Trejbalovi za jejich přístup a řízení utkání v rámci 
výměny s OFS Jičín.  
 
KR důrazně upozorňuje rozhodčí na nutnost včasné domluvy min. 24 h předem 
k dopravě na utkání. Rozhodčí jsou povinni se k utkání mužů a krajského dorostu 
dostavit min. 45 minut, k utkáním mládeže min. 30 minut před úředním začátkem 
utkání. V případě přejezdu rozhodčího v rámci dvojutkání a nedodržení výše 
stanovených časů, jsou rozhodčí povinni zajistit včasnost vyplnění ZOU domácím 



oddílem např. telefonicky (kontakty na kluby jsou v RS 2012-2013) a zároveň tuto 
skutečnost oznámit členům KR.  
 
Dále upozorňujeme rozhodčí, kteří přejíždějí z utkání Královéhradeckého KFS či Řídící 
Komise Čech na utkání OFS Trutnov nebo obráceně, na povinnost účtování cestovného 
a stravného stejným poměrem oběma domácím klubům, nikoliv jen jednomu!!!! 
 
Zapsal: Beránek 
Schválil: Šiling 
 
  
  
   


