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Komuniké ze zasedání KR ÚKFS č.7-2014/2015 ze dne 26.3.2015 
 

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

Omluveni: Tomáš Baum, Ivan Teuber 

Program: 

1. Vyhodnocení náhradního zimního semináře rozhodčích (delegátů) a opravných teoretických prověrek 
 

 Činnost přerušili:  

Delegáti: Vrba Karel, Svoboda Stanislav 

Rozhodčí: Budský Václav ml., Dušík Ladislav, Löffelman Vladimír, Toráč Martin, Krejcar Tomáš 

 Na náhradní (resp. opravný) seminář se bez omluvy nedostavili: 

Bartoň Jaroslav, Dočekal Martin, Podroužek Daniel  

Tito rozhodčí jsou vyřazeni z listiny rozhodčích ÚKFS 

 Na náhradní seminář se pro nemoc nedostavil: 

Rouček Karel 

 Náhradní (resp. opravný) seminář splnili: 

Budský Václav st., Dvorský Vojtěch, Frey Petr, Grimm Tomáš, Holly Martin, Kuriljak Ivan, Maleček Martin, Provazník 

Adam, Svoboda David, Šíla Petr, Vlk Lukáš I.  

 

2. Rozdělení rozhodčích do skupin 

 Rozdělení do skupin po náhradním (opravném) semináři rozhodčích je na webu zde: 

http://nv.fotbal.cz/scripts/detail.php?id=166170&tmplid=1801  

 

3. Dohledy KR ÚKFS na vybraných utkáních 
 

Krajský přebor dospělých – 17.kolo 

 A1A1701 Rumburk – Hrobce   Zvonař – Zubr T., Zubr J.  všichni dobrý výkon 

 A1A1702 Vilémov – Junior Děčín   Šmid – Mecl M., Doubek  všichni dobrý výkon 

 A1A1703 Modrá – Blšany   Meder – Ipser, Suchánek  všichni dobrý výkon 

 A1A1704 Louny – Štětí   Moder – Holub J., Krutina  všichni dobrý výkon 

 A1A1705 Neštěmice – Modlany  Růžička – Černý P., Plzák  všichni dobrý výkon 

 A1A1708 Spořice – Litvínov  Oborník – Bouma, Mareš st. všichni dobrý výkon 
 

Krajský přebor dospělých – 18.kolo 

 A1A1806 Štětí – Modrá   Zubr J. – Zvonař, Zubr T.  všichni dobrý výkon 

 A1A1807 Blšany – Vilémov  Holub – Krutina, Moder  všichni dobrý výkon  

 A1A1808 Junior Děčín – Rumburk   Novotný Jan – Vlašič, Prágl  všichni dobrý výkon 

 

4. Kontrola videozáznamů, vyhodnocení herních situací 
 

Chybějící videozáznamy, předáno STK ÚKFS: 

 A1A1701 Rumburk – Hrobce 

 A1A1803 Bílina – Proboštov (video jen do 6.minuty)     

 A1A1804 Horní Jiřetín – Neštěmice 

 A1A1807 Blšany – Vilémov 
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Vyhodnocení herních situací: 

Krajský přebor dospělých – 17.kolo,  klipy zde: http://ulozto.cz/xuYG2hkU/jaro-2015-1-14-3-a-15-3-zip  

 A1A1702 Vilémov – Junior Děčín (Šmid) 

21.min. – pokutový kop správně nenařízen (žádný přestupek) 

 A1A1704 Louny – Štětí (Moder) 

81.min. – pokutový kop nařízen správně (vražení do soupeře) 

 A1A1706 Proboštov – Horní Jiřetín (Roháč)  

48.min. – situaci v pokutovém území (údajné hraní rukou) nelze jednoznačně vyhodnotit, KR akceptuje rozhodnutí 

rozhodčího, ČK následně udělena správně   

 A1A1707 Kadaň – Bílina (R Prágl, AR2 Vlašič) 

5.min. – pokutový kop nařízen správně (hraní rukou), dále měla být udělena ŽK 

86.min. – správně neuznaná branka hostů (ofsajd) 

 A1A1708 Spořice – Litvínov (Oborník) 

61.min. – pokutový kop nařízen správně (držení) 

64.min. – druhý pokutový kop nelze z videa vyhodnotit, KR akceptuje rozhodnutí rozhodčího  
 

Krajský přebor dospělých – 18.kolo,  klipy zde: http://ulozto.cz/xbvuJajJ/jaro-2015-2-21-3-a-22-3-zip 

 A1A1801 Hrobce – Spořice (Černý P.) 

10.min. – pokutový kop správně nenařízen (žádný přestupek)  
40.min. – pokutový kop měl být ve prospěch hostů nařízen, vytknuto rozhodčímu delegátem jako hrubá chyba bez vlivu 

na výsledek utkání 

73.min. – správně udělená ČK (hrubé nesportovní chování) pro domácího hráče 

 A1A1806 Štětí – Modrá (Zubr J.) 

28.min. – pokutový kop správně nenařízen (žádný přestupek)      

 A1A1808 Junior Děčín – Rumburk (Novotný LT) 

34.min. – situaci v pokutovém území (hraní rukou) nelze jednoznačně vyhodnotit, KR akceptuje rozhodnutí rozhodčího, 

ČK následně udělena správně   

 

5. Vyhodnocení zpráv delegátů 

Krajský přebor dospělých – 17.kolo 

 Výchozí známka pro hodnocení je 8,4 (pokud rozhodčí podají standardní, očekávaný výkon, měl by delegát ohodnotit 
jejich výkon známkou 8,4)                                                                                                                                                      

 Drobná pochybení rozhodčích, která nemají vliv na výsledek nebo dopad do charakteru utkání, nemají vliv na stanovenou 
známku (nicméně delegát je při pohovoru zmíní)                                                        

 Je nutno používat odbornou pravidlovou terminologii                                                                                                    

 Disciplinární opatření: velmi nedostačující popis (měla být udělena ŽK za NCH-ZSRA držením, tedy nikoli za ZSRA nebo 
držení apod.)                                                                                                                                                          

 Popis situací v boxech pod komentářem by měl být lepší – více detailů, popis situace, jak se stala, popis situací musí 
odpovídat skutečnosti                                                                                                                                                                    

 Popis důležitých situací (PK,ČK, apod.) by měl obsahovat informaci o průběžném stavu a jejich zařazení do správných 
kolonek. Delegáti popisují nesprávně udělení trestu v bodu 1 (ale patří do bodu 2), pohyb a poziční postavení nepatří do 
bodu 1 (ale do bodu 3) apod.                                                                                                                                                            

 Fyzická kondice a poziční postavení: takřka u všech nebylo v bodu 3 (strana 4 nahoře) vybráno v rozbalovacím poli 
vyhodnocení fyzické kondice rozhodčího (dobrá, velmi dobrá, …), křížkuje se, nepíše se písmeno „A“, u znaménka + a  -  
musí být popis v herních situací s uvedením minuty                                                                                                                     

 Zranění hráče se uvádí do bodu 9 i v případě, že kapitán před podepsáním zápisu nepožádá rozhodčího o zapsání do 
zápisu o utkání                                                               

 Střelce branek není třeba uvádět, pro STK je třeba uvádět jen negativní sdělení 

 Správný formulář zprávy delegáta je výhradně s hlavičkou Zpráva delegáta FAČR, Ústecký krajský fotbalový svaz  
http://ulozto.cz/xEevwBVd/zprava-d-ukfs-2015-docx nebo http://ulozto.cz/xrCmfvjJ/zprava-d-ukfs-2015-w2003-doc  
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 Zprávy na odpovídající úrovni: Davignon, Bobek, Doubek 

 Absolutně nevyhovující zpráva: Sieber 
 

Kontroly zpráv delegátů provádí členové KR Viktor Říha (krajský přebor a I.B třídy) a Petr Doubek (I.A třídy). 

Pokyny k hodnocení výkonu rozhodčích jsou zde: http://uloz.to/xKVTh8EG/zprava-d-ukfs-2015-prezentace-pdf a 

http://nv.fotbal.cz/assets/pokyny_krukfs_delegati_2017.pdf . 

 

6. Zasílání „Zprávy delegáta“ 

 Zprávu delegáta je nutné zasílat 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 i na dk@ukfs.cz a příp. pro STK na stk@ukfs.cz  

 

7. Podklad pro výpočet odměny delegáta ÚKFS 

 Podepsaný formulář „Podklad pro výpočet odměny delegáta“ (http://ulozto.cz/xRq7pMxF/podklad-pro-odmenu-formular-

docx nebo http://ulozto.cz/xWCCHB7N/podklad-pro-odmenu-formular-doc) je třeba odeslat vždy na konci kalendářního 

měsíce na  e-mail ukfs@ukfs.cz případně poštou na sekretariát ÚKFS 

 Výplata odměny (I.A třída a I.B třída) bude provedena vždy převodem na účet delegáta v prvním týdnu následujícího 

měsíce 

 

8. FOTBALOVÁ (R)EVOLUCE 

 Aktuální informace k projektu FAČR najdete na webu zde 

http://nv.fotbal.cz/scripts/detail.php?id=166199&tmplid=1801  

 Informace FAČRu k problematice zdaňování rozhodčích a delegátů  

http://nv.fotbal.cz/assets/problematika_zda_ov_n__rozhod__ch_a_deleg_t__FINAL_1.pdf  
 

9. 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 

 

10. Vzdělávací program rozhodčích ÚKFS – 2.ročník 

 V sobotu 21.2. 2015 byl zahájen úvodním seminářem 2.ročník VPR ÚKFS a v úterý 24.3.2015 proběhl na Městském 

stadionu v Ústí nad Labem úvodní atletický trénink 

 Na 1.seminář (21.2.2015) se bez omluvy nedostavili rozhodčí ÚKFS Dušík Ladislav a Šifalda Dominik a okresní rozhodčí 

Pálek Karel a Zeman Miroslav 

 Na úvodní atletický trénink se bez omluvy nedostavili rozhodčí ÚKFS Dušík Ladislav, Liška David, Mráz Vít a Šifalda 

Dominik a okresní rozhodčí Pálek Karel, Soukup Robin a Zeman Miroslav 

 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 opačném případě bude danému rozhodčímu omezena 

delegace v soutěžích dospělých. 

 Všechny informace a materiály k VPR jsou na webu: http://nv.fotbal.cz/scripts/detail.php?id=166468&tmplid=1801  

 

 

 

Příští zasedání KR ÚKFS se uskuteční ve čtvrtek 9.4.2015 

Josef Zitko, předseda KR ÚKFS 
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