Váš dopis značky/ze dne

Naše značka
STK/4/2016

Vyřizuje/telefon
Kubelka/730957715

Karlovy Vary
21. 11. 2016

Zápis č. 4 / 21. 11. 2016 ze schůze STK konané v Karlových Varech
Přítomni: Rostislav Špírek, Josef Krutina, Daniel Kubelka
STK předává KR
12) STK eviduje v zápisech o utkání chyby, které níže popisuje. Tyto informace předává členům komise rozhodčích:
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K3023 – chybí podpis HR v poznámkách + „Bez připomínek“ - HR Jan Brejcha
K2013 - chybí označení „A“, „B“ u rozhodčích, trest pro hráče D č. 16, toto číslo není v zápise, gól hráč H č. 89, toto číslo není v
zápise, asistence hráč H č. 22 toto číslo není v zápise – HR Jiří Holý, zap. Jiří Rybák
K2015 - chybí označení „A“, „B“ u rozhodčích - HR Jiří Holý, zap. Dan Moulis
K8036 - nevyškrtnutí brankáři, kteří nezasáhli do utkání, vítězný SN není zapsán ve statistice branek – HR Tomáš Hrdička, zap. Jan
Hais
K5049 - chybí počet diváků, nevyplněná evidence brankářů, chybí označení „A“, „B“ u rozhodčích - HR Miroslav Tichý, zap. Rudolf
Ridoško st.
K5050 - nesedí počet gólů s výsledkem, nevyplněné brank. statistiky, v poznámkách o utkání byla již předtištěna informace o tom,
že vše bylo v pořádku, chybí podpis HR pod tresty – HR Vojtěch Barta, zap. Josef Novotný
K2021 - chybí označení „A“, „B“ u rozhodčích, HR Roman Čelikovský, zap. Petr Baxa
K2016 - asistence hráč D č. 16, toto číslo není v zápise, na soupisce D dva hráči s číslem 45, HR Gustav Kysilka, zap. Petr J. Kuba
K7054 - nevyškrtnutí brankáři, kteří nezasáhli do utkání, chybí označení „A“, „B“ u rozhodčích - HR Tadeáš Hanák, zap. Markéta
Schmiedová
K7053 - asistence hráč H č. 12, toto číslo není v zápise - HR Roman Čelikovský, zap. Dan Moulis
K7049 - chybí počet diváků, chybí označení „A“, „B“ u rozhodčích - HR Ondřej Dohnal, zap. Rudolf Ridoško st.
K7050 - nevyplněné brank. statistiky, v poznámkách o utkání byla již předtištěna informace o tom, že vše bylo v pořádku, chybí
podpis vedoucích pod tresty - HR Vojtěch Bárta, zap. Josef Novotný
K7059 - chybí označení „A“, „B“ u rozhodčích - HR Jaroslav Krejsa, zap. Pavel Kadeřábek
K5052 - chybí označení „A“, „B“ u rozhodčích, chybí podpis HR v poznámkách o utkání - HR Jakub Šmejkal, zap. Lucie Laurenčíková
K5051 - chybí označení „A“, „B“ u rozhodčích, HR Marek Macek
K5058 - asistence hráč D č. 18, toto číslo není v zápise - HR Matyáš Hanák, zap. Dana Filipová
K5059 - chybí označení „A“, „B“ u rozhodčích - HR Jaroslav Krejsa, zap. Pavel Kadeřábek
K5060 - chybí označení „A“, „B“ u rozhodčích Jaroslav Krejsa, zap. Pavel Kadeřábek - HR Pavel Dušek
K2026 - chybí datum, vedoucí družstva D uveden jako hl. pořadatel - HR Jiří Rybák, zap. Josef Krutina
K8045 - nevyškrtnutí brankáři, kteří nezasáhli do utkání, chybí podpis HR v poznámkách o utkání - HR Lukáš Kučera, zap. Aneta
Kálalová
K5063 - chybí označení „A“, „B“ u rozhodčích - HR Jakub Šmejkal, zap. Gustav Poncar

Zapsal za STK: Daniel Kubelka, člen STK KV kraje
Za správnost: Krutina Josef, sekretář Karlovarského KVV ČSLH
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