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Komuniké ze zasedání KR ÚKFS č.5-2014/2015 ze dne 11.1.2015 
 

Přítomni: Josef Zitko, Tomáš Baum, Petr Doubek, Michal Kapoun, Viktor Říha, Ivan Teuber, Zdeněk Vaňkát (host) 

Program: 

1. Informace k seznamům pozvaných delegátů a rozhodčích na zimní semináře 

 Delegát a rozhodčí, kteří nebyli pozváni na zimní semináře zejména z důvodu nedodržování příp. porušování „Zásad 

činnosti KR ÚKFS“, jsou předáni k dispozici příslušným KR OFS 

 Jedná se o: 

delegáta: Fraško Jaroslav (LN)  

rozhodčí: Hamšík Michal (SKFS, ME), Klobása Michael (TP), Menšík Jaroslav (CV), Pešta Miroslav (MO), Pöschko 

Jaroslav (DC), Sůra Jindřich (UL) 
 

2. Vyhodnocení zimního semináře delegátů 

 Zimního semináře delegátů se zúčastnilo 30 delegátů z 33 pozvaných a jako host předseda OFS Děčín Libor Šimeček 

 KR ÚKFS děkuje všem přítomným za aktivní přístup v průběhu celého semináře 

 Řádně omluveni byli: Svoboda Evžen (přerušení činnosti), Svoboda Stanislav (zdravotní důvody), Vrba Karel (dovolená) 

 Teoretické prověrky splnili všichni delegáti  

 Výborné výsledky testů (pochvala od KR): Bobek Karel, Dvorský Miloš, Herzina Jiří, Chládek Stanislav, Kalabza Miroslav, 

Klobása Vlastimil, Tetřev Otakar, Wencl Petr, Žilka Miloslav 

 Fotografie: http://krukfs.rajce.idnes.cz/Zimni_seminar_delegatu_UKFS_-_10.1.2015%2C_Teplice%2C_hotel_Panorama/  

 Náhradní zimní seminář delegátů se uskuteční ve čtvrtek 26.3.2015 od 16.30 h. v zasedací místnosti OFS Ústí nad 

Labem (informace zde: http://nv.fotbal.cz/scripts/detail.php?id=165572&tmplid=1801  ) 
 

3. Vyhodnocení zimního semináře rozhodčích 

 Zimního semináře rozhodčích se zúčastnilo 95 rozhodčích ze 112 pozvaných 

 KR ÚKFS děkuje téměř všem přítomným za aktivní přístup v průběhu celého semináře s výjimkou rozhodčího 

Podroužka, který se nezúčastnil bez omluvy nedělní části semináře 

Opatření KR: Rozhodčí Podroužek je podmínečně vyřazen z listiny rozhodčích (do 30.6.2015) za nedodržování 

„Zásad činnosti KR ÚKFS“ !!! 

 Řádně omluveni byli: Dvorský Vojtěch (dovolená), Toráč Martin (dovolená), Provazník Adam (dovolená), Šíla Petr 

(zdravotní důvody), Grimm Tomáš (dovolená), Krejcar Tomáš (pracovní důvody) 

 Nepřijatelné omluvy: Frey Petr, Budský Václav st., Budský Václav ml., Dočekal Martin, Löffelman Vladimír, Bartoň 

Jaroslav 

 Neomluven: Lesňák Ondřej – vyřazen z listiny rozhodčích  

 Činnost ukončili: Zaňka Jiří, Harenčák Jan, Doubek Petr, Brzek Daniel 

 Teoretické prověrky nesplnili tito rozhodčí: Svoboda David, Vlk Lukáš I., Dušík Ladislav, Kuriljak Ivan, Podroužek Daniel, 

Maleček Martin, Holly Martin. Tito rozhodčí mají poslední možnost opravy v rámci náhradního (opravného) zimního 

semináře rozhodčích (26.3.2015)  

 Výborné výsledky testů (pochvala od KR): Černý František, Liška David, Novotný Jan, Prágl Martin, Prošek Filip, Vlašič 

Miroslav, Dušík Zbyněk, Mareš Jaroslav st., Mareš Jaroslav ml., Rydval Antonín, Sabo Miroslav, Šefčík Ladislav, Trégr 

Václav, Doležal Marek, Novotný Libor, Zubr Jan, Dušek Martin, Holub Josef, Javorek Jiří 

 Fotografie: http://krukfs.rajce.idnes.cz/Zimni_seminar_rozhodcich_UKFS_-_10.1._a_11.1.2015%2C_Teplice%2C_hotel_Panorama/  

 Náhradní (opravný) zimní seminář rozhodčích se uskuteční ve čtvrtek 26.3.2015 od 16.30 h. v zasedací místnosti 

OFS Ústí nad Labem (informace zde: http://nv.fotbal.cz/scripts/detail.php?id=165572&tmplid=1801 ) 
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4. Materiály pro rozhodčí a delegáty 

 Všechny materiály potřebné k funkci delegáta a rozhodčího (včetně prezentací ze zimních seminářů) jsou na této stránce: 

http://nv.fotbal.cz/scripts/detail.php?id=165510&tmplid=1801 
 

5. Nominační listiny delegátů a rozhodčích, rozdělení rozhodčích do skupin 

 Nominační listiny delegátů a rozhodčích (včetně rozdělení do skupin) budou zveřejněny do konce února 2015 
 

6. Plán akcí KR ÚKFS na rok 2015 

 Náhradní zimní seminář delegátů – čtvrtek 26.3. 

 Náhradní (opravný) zimní seminář rozhodčích – čtvrtek 26.3. 

 Vzdělávací program rozhodčích ÚKFS (2.ročník) – termíny budou určeny dodatečně  

 Fyzické prověrky rozhodčích – úterý 19.5., bez poplatku 

 Náhradní (opravné) fyzické prověrky rozhodčích – úterý 2.6., poplatek 200 Kč 

 Letní seminář rozhodčích – sobota 25.7., poplatek 200 Kč 

 Letní seminář delegátů – sobota 25.7., poplatek 200 Kč 

 Náhradní letní seminář rozhodčích – termín bude určen dodatečně, poplatek 500 Kč 

 Náhradní letní seminář delegátů – termín bude určen dodatečně, poplatek 500 Kč 

 Školení rozhodčích licence C (M) – sobota 5.12., poplatek 500 Kč 
 

7. Návrhy KR ÚKFS k projednání VV ÚKFS 

 Delegáti ÚKFS 

Krajský přebor – delegáti na všech utkáních (paušál, jízdné a příp. stravné hradí pořádající klub) 

I.A třída – delegáti na vybraných utkáních (paušál hradí ÚKFS, jízdné a příp. stravné hradí pořádající klub) 

I.B třída – delegáti na vybraných utkáních (paušál hradí ÚKFS, jízdné a příp. stravné hradí pořádající klub) 

Mládežnické soutěže – delegáti na vybraných utkáních (paušál, jízdné a příp. stravné hradí ÚKFS) 

 Dohledy ÚKFS (členové KR ÚKFS příp. vybraní členové VV ÚKFS a odborných komisí ÚKFS) 

Na vybraná utkání (včetně mládeže) bude přítomen dohled ÚKFS (náklady bude hradit ÚKFS) 

 Video ÚKFS 

Na vybraná utkání (včetně mládeže) bude přítomen kameraman ÚKFS (náklady bude hradit ÚKFS). Videomateriály 

budou využívány pro potřeby KR ÚKFS příp. pro jednání jiných odborných komisí 

 

 

Příští zasedání KR ÚKFS se uskuteční ve čtvrtek 26.3.2015. 

 

Josef Zitko, předseda KR ÚKFS 
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