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Komuniké ze zasedání KR ÚKFS č.11-2014/2015 ze dne 19.5.2015 
 

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

Omluven: Ivan Teuber 

Program: 

1. Dohledy KR ÚKFS na vybraných utkáních 
 

 A1A2504 Děčín – Litvínov  Krutina – Holub, Strádal   všichni dobrý výkon 

 A1A2507 Modrá – Proboštov Karrmann – Sedláček, Zvonař  špatný – dobrý, velmi dobrý 

 A1A2508 Louny – Neštěmice Černý P. – Růžička, Černý F.  všichni dobrý výkon 

 A1A2602 Neštěmice – Modrá  Ipser – Roháč, Suchánek   všichni dobrý výkon 

 A1A2605 Spořice – Děčín  Fencl – Plzák, Růžička   všichni dobrý výkon 
 

 A2A2106 Libouchec – Brná  Zubr J. – Kuriljak, Zvonař   všichni dobrý výkon 

 A2A2101 Mojžíř – Šluknov Novotný L. – Klimpl, Macek  všichni dobrý výkon 

 A2A2203 Brná – Střekov   Mecl M. – Šmid, Mecl P.   všichni dobrý výkon 
 

2. Kontrola videozáznamů a vyhodnocení herních situací 
 

Chybějící videozáznamy, předáno STK ÚKFS: 

 A1A2005 Horní Jiřetín – Modrá  

 A1A2503 Blšany – Bílina 

 A1A2606 Litvínov – 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 – 25.kolo, klipy zde: http://ulozto.cz/xXyzFckU/jaro-2015-9-9-5-a-10-5-zip  

 A1A2501 Modlany – Hrobce (Roháč – Suchánek, Ipser, D Růžička) 

51.min. – správně vyřešená situace v pokutovém území domácích (není pokutový kop) 

 A1A2502 Štětí – Horní Jiřetín (Grimm – Zavadil, Roháč, D Habal) 

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

utkání, snížení hodnocení AR2) 

80.min. – správně uděleny ČK pro hráče domácích (4) a hostů (8) za hrubé nesportovní chování 

Zdeněk Roháč – omezení delegací na 1 týden nepodmíněně (od 25.5. do 31.5.2015) za 1 hrubou chybu s vlivem na 

výsledek utkání (28.min.) 

 A1A2507 Modrá – Proboštov (Karrmann – Sedláček, Zvonař, D Dvorský) 

16.min. – správné rozhodnutí AR1 (míč mimo hrací plochu za brankovou čárou) 

42.min. – branka hostí na 1:1 regulérní (nebyla porušena pravidla) 

57.min. – hrubá chyba rozhodčího, pokutový kop (za podražení soupeře) pro domácí nařízen až na základě signalizace 

AR2 

84.min. – hrubá chyba rozhodčího, nenařízení pokutového kopu ve prospěch družstva hostí (za vražení do soupeře)  

86.min. – závažná chyba rozhodčího, nenařízení nepřímého volného kopu ve prospěch družstva hostí (za dvojí hraní 

míčem) 
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88.min. – hrubá chyba rozhodčího, neudělení ČK pro hráče domácích č.10 (surová hra), udělena ŽK jinému hráči 

domácích a následně na pokyn AR2 2.ŽK+ČK hráči domácích č.10 

Milan Karrmann – omezení delegací na 3 týdny nepodmíněně (od 11.5. do 31.5.2015) za 3 hrubé chyby a celkově 

špatný výkon v utkání 

 A1A2508 Louny – Neštěmice (Černý P. – Růžička, Černý F., D Froněk) 

61.min. – situaci při neuznání branky domácích nelze z videa posoudit, KR respektuje rozhodnutí AR1 (ofsajd) 
 

Krajský přebor dospělých – 26.kolo, klipy zde: http://ulozto.cz/xmDrrdjJ/jaro-2015-10-16-5-a-17-5-zip  

 A1A2601 Hrobce – Louny (Mareš st. – Bouma, Dušík, D Davignon) 

83.min. – správně udělená ČK pro hráče domácích (hrubé nesportovní chování a zmaření zjevné brankové příležitosti) 

 A1A2603 Proboštov – Vilémov (Vlašič – Novotný LT, Prágl, D Wencl) 

27.min. – správně nařízený pokutový kop (za podražení soupeře) pro družstvo hostů  

36.min. – správně nařízený pokutový kop (za podražení soupeře) pro družstvo domácích  

 A1A2605 Spořice – Děčín (Fencl – Plzák, Růžička, D Píbl) 

28.min. – správně udělená ČK pro hráče domácích (zmaření zjevné brankové příležitosti) 

49.min. – správně nařízený pokutový kop (za podražení soupeře) pro družstvo domácích  
 

Je-li rozhodčímu omezena delegace, je obsazován pouze na utkání mládeže příp. jako AR na I.B třídu dospělých 

 

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: 

 Velmi dobrá úroveň zprávy delegáta: Dvorský (A1A2507), Davignon (A1A2601), Wencl (A1A2603), Píbl (A1A2605) 

 Drobné nedostatky: Sklenka (A1A2606), Habal (A1A2005), Herzina (A2A2103), Žilka (A2B2207) 
 Závažné nedostatky: Hönig (A1A2608, A2A1603, A2A2102), Sieber (A1A2607, A2A2102), Růžička (A1A2604), Hlavatý 

(A3A2204, A2A2106), Verner (A3C2203), Habal (A2A2205), Kalista (A2A2104), Mráz (A2A2207), Froněk (A2B2203), 
Stančík (A2B2206), Divecký (A2A1707) 
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 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 !!! 

 

Opatření KR ÚKFS (omezení delegací): 

 Dietmar Sieber, Václav Růžička, Jiří Hlavatý, Václav Verner, Radek Divecký – omezení delegací na 1 týden 

nepodmíněně (od 25.5. do 31.5.2015) 

 Jiří Hönig – omezení delegací na 2 týdny nepodmíněně (od 25.5. do 7.6.2015) 

 
4. Žádost KR ÚKFS o zaslání fotografie  

 V souvislosti s projektem FOTBALOVÁ (R)EVOLUCE žádá KR ÚKFS všechny rozhodčí a delegáty, aby nejpozději  

do 31.5.2015 zaslali v elektronické podobě na e-mail kr@ukfs.cz svoji fotografii 

 Fotografie určená pro vložení do systému FAČR musí splňovat tyto parametry: 

 obdélníkový tvar 35 * 45 mm (zajistí systém) 
 velikost max. 5 MB  
 podporované soubory pro nahrání fotografie jsou: .jpg, .jpeg, .gif a .png 
 černobílé nebo barevné provedení 
 fotografie ukazují hlavu, horní část ramen s čelním pohledem zobrazované osoby 
 musí být odpovídající podobě zobrazované osoby v době nahrání do systému (tedy musí být odpovídající k 

věku a dobře čitelné)  
 obličej zobrazované osoby nesmí být zakrytý vlasy, tmavými brýlemi nebo případně pokrývkou hlavy 
 rozmazané nebo špatně čitelné fotografie nejsou přípustné  

 Další informace k projektu:  

http://nv.fotbal.cz/scripts/detail.php?id=172648&tmplid=1801  

http://nv.fotbal.cz/scripts/detail.php?id=137679&tmplid=1965  

 

5. Vyhodnocení fyzických prověrek  

 Vyhodnocení fyzických prověrek (19.5.2015) a informace k náhradním (opravným) fyzickým prověrkám: 

http://nv.fotbal.cz/assets/fp_jaro_2015_vyhodnoceni_nahradni.pdf  
 

6. 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 

 

7. Vzdělávací program rozhodčích ÚKFS – 2.ročník 

 Závěrečný seminář 2.ročníku VPR ÚKFS se uskuteční ve čtvrtek 28.5. 2015 od 16.00 h. v zasedací místnosti OFS Ústí 

nad Labem 

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

 
 

 

Příští zasedání KR ÚKFS se uskuteční v úterý 2.6.2015. 

Josef Zitko, předseda KR ÚKFS 

http://www.ukfs.cz/
http://www.fotbal.cz/
mailto:kr@ukfs.cz
mailto:da@ukfs.cz
mailto:kr@ukfs.cz
http://nv.fotbal.cz/scripts/detail.php?id=172648&tmplid=1801
http://nv.fotbal.cz/scripts/detail.php?id=137679&tmplid=1965
http://nv.fotbal.cz/assets/fp_jaro_2015_vyhodnoceni_nahradni.pdf
http://nv.fotbal.cz/assets/vpr_2015_program.pdf

