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Komuniké ze zasedání KR ÚKFS č.10-2014/2015 ze dne 6.5.2015 
 

Přítomni: Josef Zitko, Tomáš Baum, Petr Doubek, Michal Kapoun, Viktor Říha, Ivan Teuber 

Program: 

1. Dohledy KR ÚKFS na vybraných utkáních 
 

 A1A2307 Louny – Kadaň  Holub J. – Suchánek, Novotný J. ml. všichni dobrý výkon 

 A1A2402 Proboštov – Louny  Mecl M. – Šmid, Doubek   všichni dobrý výkon 

 A1A2404 Spořice – Vilémov Zavadil – Suchánek, Roháč  uspokojivý – dobrý, dobrý 

 A1A2408 Modlany – Štětí   Trégr – Mareš st., Bouma   všichni dobrý výkon 
 

 A2A1905 Libouchec – Jílové  Husar – Benda, Prošek    uspokojivý – dobrý, dobrý 

 A2A2007 Mojžíř – Křešice  Živnůstka – Novotný L., Doležal  všichni dobrý výkon 
 

 A2B1907 Žatec B – Duchcov Materna – Kolátor, Mecl P.  uspokojivý – dobrý, dobrý  

 A2B2005 Dubí – Dobroměřice Javorek – Krutina, Holub J.  všichni dobrý výkon 
 

 A3A1906 Hostovice – Benešov  Doležal – Macek, Klimpl   všichni dobrý výkon 
 

2. Kontrola videozáznamů, vyhodnocení herních situací, hodnocení delegátů 
 

Chybějící videozáznamy, předáno STK ÚKFS: 

 A1A2302 Blšany – Modlany 

 A1A2303 Děčín – Horní Jiřetín  

 A1A2405 Litvínov – Rumburk 

 A1A2407 Horní Jiřetín – Blšany  
 

KR ÚKFS žádá delegáty na utkáních krajského přeboru, aby dotazem na hlavního pořadatele zjistili následující 

skutečnosti a uvedli je do Zprávy delegáta: 

1) před utkáním – natáčíte video: ano x ne, bude video on-line: ano x ne 

2) po utkání – je video z utkání: ano x ne, bylo vysíláno on-line: ano x ne 
 

Vyhodnocení herních situací: 
 

Krajský přebor dospělých – 23.kolo, klipy zde: http://ulozto.cz/xJfdLhRH/jaro-2015-7-25-4-a-26-4-zip  

 A1A2305 Vilémov – Litvínov (R Zubr T., D Žilka) 

86.min. – nenařízení pokutového kopu ve prospěch družstva hostí (kopnutí, šlapák), rozhodčímu vytknuta delegátem       

1 hrubá chyba bez vlivu na výsledek utkání 

 A1A2307 Louny – Kadaň (R Suchánek, D Hlavatý) 

90.min. – správně udělená ČK pro hráče hostujícího družstva (surová hra) 
 

Krajský přebor dospělých – 24.kolo, klipy zde: http://ulozto.cz/xPRXABEA/jaro-2015-8-2-5-a-3-5-zip  

 A1A2401 Hrobce – Neštěmice (R Krutina, AR2 Javorek, D Kešner) 

75.min. – neuznání regulérní branky hostujícímu družstvu, nejedná se o ofsajd (hrubá chyba AR2 s vlivem na výsledek 

utkání, snížení hodnocení AR2) 

Jiří Javorek – omezení delegací v soutěžích dospělých na 1 týden nepodmíněně (od 11.5. do 17.5.2015) za            

1 hrubou chybu s vlivem na výsledek utkání (75.min.) 

85.min. – správně nařízený pokutový kop (kopnutí, šlapák) pro družstvo hostů  
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 A1A2403 Kadaň – Modrá (R Barva, D Sklenka) 

28.min. – správně nařízený pokutový kop (vražení do soupeře) pro družstvo domácích  

39.min. – správně nařízený pokutový kop (podražení soupeře) pro hostující družstvo 

 A1A2406 Bílina – Děčín (R Doubek, D Píbl) 

26.min. – 1.ŽK hráči hostů č.6 udělena správně (nedodržení předepsané vzdálenosti), námitka kapitána hostů v zápisu o 

utkání je neoprávněná 

46.min. – 2.ŽK+ČK hráči hostů č.6 nelze z videa posoudit, KR respektuje rozhodnutí rozhodčího   

36.min. – nenařízení pokutového kopu ve prospěch družstva hostí (hrubá chyba s vlivem na výsledek utkání) 

Tomáš Doubek – omezení delegací v soutěžích dospělých na 1 týden nepodmíněně (od 11.5. do 17.5.2015) za       

1 hrubou chybu s vlivem na výsledek utkání (36.min.) 

 A1A2408 Modlany – Štětí (R Trégr, D Herzina) 

78.min. – správně nařízený pokutový kop (držení soupeře) pro družstvo domácích  
 

3. Zprávy delegátů  
 

Obecné informace: 

 Vzor správného názvu souboru Zprávy delegáta: A1A1501 FK Louny – Proboštov 

 Vzor správného předmětu zprávy v e-mailu: A1A1501 FK Louny – Proboštov 

 Správný formulář zprávy delegáta je výhradně s hlavičkou Zpráva delegáta FAČR, Ústecký krajský fotbalový svaz 

 Zprávu delegáta je nutné zaslat na e-mail da@ukfs.cz (a v kopii rozhodčímu utkání příp. AR) nejpozději následující den 

po utkání (do 20.00 hodin), v případě sdělení pro DK nebo jiné odborné komise podle pokynů odborných komisí. 

 Kontroly zpráv delegátů provádí členové KR ÚKFS takto: 
 Viktor Říha (soutěže: A1A, A3A, A3B a A3C, mobil: 777 061 878, e-mail: rihavik@seznam.cz) 
 Petr Doubek (soutěže: A2A a A2B, mobil: 724 131 876, e-mail: petrdou@seznam.cz) 
 

 Příklady drobných nedostatků: 
 nerozepsání minut u fyzické kondice (znaménka + a -) 
 doporučení ke zlepšení, když rozhodčí příp. AR obdrží nižší známku než 8,4 
 neuvedení čísel hráčů v disciplinárním opatření 

 Příklady závažných nedostatků: 
 chybný název předmětu e-mailu, chybný název souboru (nutné používat vzor výše !!!)  
 jiný formulář „Zprávy delegáta“ 
 nevyplněná kolonka delegát utkání 
 uvedená známka 8,3 a níže bez odkazu v minutách 
 nedostatečně popsané disciplinární provinění (příp. zranění, místo na hrací ploše, hráč, který se přestupku dopustil, 

postavení R, AR) 
 špatně doručený zápis (na jiný e-mail nebo pozdě odeslaný) 

 Příklady hrubých nedostatků: 
 neuvedený nebo špatně uvedený popis dění na hrací ploše (oprávněnost posouzení dle videozáznamu) 

 

Kontrola zpráv delegátů za uplynulé období: 

 Drobné nedostatky: Divecký (A2A1707), Mráz (A2B1704, A2A1902, A2B2006), Sklenka (A2A1805, A1A2403), Kešner 
(A1A2401), Chládek (A1A2402, A2B1906), Růžička (A3C1906, A2B2003), Dvorský (A2A1904), Hlavatý (A2A2006), 
Verner (A2B2002), Kalista (A2B2007)    

 Závažné nedostatky: Hönig (A2A1901, A2A2004), Bobek (A2A1905), Tetřev (A2A2001), Froněk (A2B1902, A2B2001), 
Verner (A2B1905),  

 Hrubé nedostatky: Divecký (A1A2302), Sieber (A1A2304), Kešner (A2B1907) 
 

 Výše uvedení delegáti neprodleně kontaktují telefonicky příslušného gestora soutěže, který je seznámí 
s konkrétními nedostatky ve Zprávě delegáta. V případě, že tak delegát neučiní, bude mu omezena 
delegace !!! 
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4. Dopis předsedy KR ŘKČ – požadavek pro eventuální zařazení na listinu rozhodčích ŘKČ  

 Na základě požadavku KR ŘKČ byl nahlášen pro eventuální zařazení na listinu rozhodčích ŘKČ 2015/2016 pouze jeden 
rozhodčí ÚKFS Tomáš Grimm (absolvuje kompletní fyzické prověrky s rozhodčími ŘKČ v úterý 26.5.2015 v Plzni) 

 Další z vybraných rozhodčích (Jiří Šmid, Jakub Fencl, Tomáš Zubr, Miroslav Bouma a Jakub Zavadil) na 2.místo v pořadí 
nesplnili základní požadavky KR ÚKFS (kompletní teoretické a fyzické prověrky) 

 

5. Obsazení rozhodčích a delegátů 

 Všichni rozhodčí a delegáti mají povinnost pravidelně sledovat obsazení rozhodčích a delegátů na webu ÚKFS a to 

v záložkách 

 Informace k soutěžím – Obsazení rozhodčími a delegáty 

 Komise rozhodčích – obsazení pohárových utkání a obsazení soutěží FAČR a ŘKČ 

 V případě nesrovnalostí je třeba, aby příslušný rozhodčí příp. delegát ihned kontaktoval předsedu KR ÚKFS 

 

6. Vzdělávací program rozhodčích ÚKFS – 2.ročník 

 V uplynulém období proběhly další 2 atletické tréninky (28.4. a 5.5.2015) 

 Na šestý atletický trénink se bez omluvy nedostavili rozhodčí ÚKFS Lukáš Kloub, David Liška, Vít Mráz a David Svoboda 

a okresní rozhodčí Martin Elmerich (UL) 

 Na sedmý atletický trénink se bez omluvy nedostavili rozhodčí ÚKFS Lukáš Kloub, David Liška, Vít Mráz a David 

Svoboda a okresní rozhodčí Martin Elmerich (UL) 

 KR ÚKFS upozorňuje vybrané rozhodčí, že tato akce je pro ně povinná. V případě, že se nemůže některý 

z rozhodčích dostavit, je slušností se z akce omluvit !!! 

 V úterý 12.5.2015 se uskuteční od 16.30 h. další seminář VPR na hřišti v Chuderově. KR ÚKFS zve na seminář zájemce 

z řad rozhodčích ÚKFS, hlavní náplní budou praktická cvičení na hrací ploše s ligovými rozhodčími 

(http://nv.fotbal.cz/assets/vpr_2015_program.pdf )   

 

7. Fyzické prověrky rozhodčích 

 Řádné fyzické prověrky rozhodčích se uskuteční v úterý 19.5.2015 

 Rozdělení rozhodčích do jednotlivých běhů a další pokyny jsou na webu jako samostatná příloha 
 

 

 

 

 

 

Příští zasedání KR ÚKFS se uskuteční v úterý 19.5.2015. 

Josef Zitko, předseda KR ÚKFS 
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