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Komuniké ze zasedání KR ÚKFS č.13-2014/2015 ze dne 20.6.2015 
 

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

Omluven: Ivan Teuber 

Program: 

1. Dohledy KR ÚKFS na vybraných utkáních 
 

 A1A2906 Děčín – Neštěmice  Černý P. – Růžička, Bretschneider  všichni dobrý výkon 

 A1A1603 Horní Jiřetín – Kadaň  Krutina – Nedvěd, Novotný ml.  všichni dobrý výkon 

 A1A1606 Blšany – Louny   Zavadil – Meder, Spišák   uspokojivý – dobrý, dobrý  

 A1A1607 Děčín – Modrá   Šmid – Mecl M., Oborník   všichni dobrý výkon 

 A1A3004 Neštěmice – Blšany  Vlašič – Prágl, Mecl M.   všichni dobrý výkon    
 

 A2A2503 Mojžíř – Košťany  Kolátor – Mecl M., Mecl P.   dobrý – velmi dobrý, dobrý 

 A2A2507 Střekov – Libouchec  Sedláček – Karrmann, Kuriljak   uspokojivý – dobrý, dobrý 
 

 

2. Kontrola videozáznamů, vyhodnocení herních situací 
 

Chybějící videozáznamy, předáno STK ÚKFS: 

 A1A1604 Modlany – Proboštov  

 A1A1605 Štětí – Neštěmice  

 A1A2903 Modlany – Spořice  

 A1A3008 Litvínov – Bílina  
 

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 – 29.kolo, klipy zde: http://ulozto.cz/xNEwseX2/jaro-2015-13-6-6-a-7-6-zip  

 A1A2705 Horní Jiřetín – Litvínov (Zavadil – Meder, Spišák, D Klobása) 

65.min. – správně nařízený PK pro družstvo hostí (podražení soupeře), měla být udělena ŽK hráči domácích (zastavení 

slibně se rozvíjející akce) 

hodnocení a popis delegáta neodpovídá skutečnosti, vytknuto neudělení ČK za zmaření zjevné brankové příležitosti 

Vlastimil Klobása – omezení delegací na 1 týden nepodmíněně (od 15.6. do 21.6.2015) 
 

 A1A2906 Děčín – Neštěmice (Černý P. – Růžička, Bretschneider, D Doubek) 

8.min. – branka hostí na 0:1 regulérní (není ofsajd) 
 

 A1A2907 Rumburk – Louny (Doubek – Šmid, Mecl M., D Kalista) 

38.min. – nenařízení pokutového kopu ve prospěch družstva hostí (podražení soupeře), rozhodčímu vytknuta delegátem 

1 hrubá chyba bez vlivu na výsledek utkání 
 

 A1A2908 Vilémov – Modrá (Trégr – Sejkora, Oborník, D Habal) 

26.min. – nenařízení pokutového kopu ve prospěch hostujícího družstva (kopnutí soupeře) 

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

65.min. – nenařízení pokutového kopu ve prospěch družstva domácích (podražení soupeře) 
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79.min. – správně vyřešená situace v pokutovém území domácích (není pokutový kop) 

80.min. – správně vyřešená situace v pokutovém území hostů (není pokutový kop) 

hodnocení a popis delegáta neodpovídá skutečnosti 

Miroslav Habal – omezení delegací na 1 týden nepodmíněně (od 15.6. do 21.6.2015) 

 

Krajský přebor dospělých – 16.kolo, klipy zde: http://ulozto.cz/xnvjmpUb/jaro-2015-14-10-6-2015-zip  

 A1A1602 Bílina – Spořice (Čáka – Plzák, Černý P., D Píbl) 

25.min. – správně vyřešená situace v pokutovém území hostů (není pokutový kop) 

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

90.min. – situaci před vstřelením branky hostů na 2:3 nelze z videa jednoznačně posoudit, KR respektuje rozhodnutí AR1 

(není ofsajd) 
 

 A1A1603 Horní Jiřetín – Kadaň (Krutina – Nedvěd, Novotný ml., D Doubek) 

4.min. – správně vyřešená situace v pokutovém území hostů (není pokutový kop) 
 

 A1A1606 Blšany – Louny (Zavadil – Meder, Spišák, D Stančík) 

12.min. – správně nařízený PK pro družstvo hostí (podražení soupeře) 

63.min. – správně nařízený PK pro družstvo hostí (podražení soupeře) a správně udělená ČK pro hráče domácích 

(zmaření zjevné brankové příležitosti) 

 

Krajský přebor dospělých – 30.kolo, klipy zde: http://ulozto.cz/xzRrzJhn/jaro-2015-15-13-6-a-14-6-zip  

 A1A3006 Kadaň – Modlany (Fencl – Plzák, Růžička) 

43.min. – branka hostí na 1:2 regulérní (není ofsajd) 

88.min. – branka hostí na 3:4 regulérní (není ofsajd) 

 

3. Vzdělávací program rozhodčích ÚKFS – 2.ročník 

 Článek na webu „Rozhodčí FAČR“: http://www.rozhodci-fotbal.cz/novinky/vzdelavaci-program-rozhodcich-usteckeho-kfs-

20142015  

 

4. Memoriál Josefa Košece, 3.ročník turnaje rozhodčích 

 Fotogalerie:  http://krukfs.rajce.idnes.cz/Memorial_Josefa_Kosece_-_3.rocnik_turnaje_rozhodcich_-_20.6.2015_-

_Ledvice/  
 

5. Letní seminář rozhodčích a delegátů 

 Letní seminář rozhodčích a delegátů se uskuteční v sobotu 25.7.2015 

 Účast všech rozhodčích a delegátů je povinná !!!  

 Další informace: http://nv.fotbal.cz/scripts/detail.php?id=165572&tmplid=1801  

 

 

 

Josef Zitko, předseda KR ÚKFS 
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