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Komuniké ze zasedání KR ÚKFS č.8-2014/2015 ze dne 9.4.2015 
 

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

Program: 

1. Dohledy KR ÚKFS na vybraných utkáních 
 

 A1A1902 Vilémov – Štětí   Ipser – Roháč, Suchánek  uspokojivý – dobrý, dobrý 

 A1A1904 Modrá – Modlany  Fencl – Plzák, Růžička  uspokojivý – dobrý, dobrý 

 A1A1906 Neštěmice – Bílina  Vlašič – Barva, Prágl  všichni dobrý výkon 

 A1A1908 Kadaň – Spořice  Trégr – Oborník, Dušík Z.  dobrý – uspokojivý, dobrý 

 A1A2006 Modlany – Vilémov  Prágl – Novotný Jan, Vlašič všichni dobrý výkon  
 

 A2A1502 Střekov – Srbice  Mareš st. – Bouma, Červený všichni dobrý výkon 

 A2A1505 Velké Březno – Travčice  Novotný ml. – Strádal, Javorek všichni dobrý výkon 

 A2A1506 Brná – Milešov   Oborník – Dušík Z., Trégr  všichni dobrý výkon 

 A2A1605 Mojžíř – Libouchec  Oborník – Trégr, Mecl M.  všichni dobrý výkon 

 A2A1607 Srbice – Česká Kamenice Krutina – Holub, Živnůstka  všichni dobrý výkon 
 

 A2B1504 Obrnice – Lom   Cvachoušek – Zandal, Průša uspokojivý – dobrý, velmi dobrý  

 A2B1505 Žatec B – Ervěnice  Karasinski – Černý P., Šíla všichni dobrý výkon 

 A2B1602 Ervěnice – Obrnice  Sabo – Červený, Dušík Z.  uspokojivý – uspokojivý, velmi dobrý 
 

 A3A1607 Trmice – Chlumec  Teska – Prokůpek, Provazník uspokojivý – uspokojivý, dobrý 

 A3A1604 Přestanov – Hostovice  Šmid – Mecl M., Holly  všichni dobrý výkon 

 

2. Kontrola videozáznamů, vyhodnocení herních situací 
 

Chybějící (příp. neúplné) videozáznamy, předáno STK ÚKFS: 

 A1A1901 Děčín – Hrobce  

 A1A1902 Rumburk – Blšany (video jen do 75.minuty) 

 A1A2001 Hrobce – Kadaň  

 A1A2003 Litvínov – Neštěmice (jen 2.poločas, příšerná kvalita, pro potřeby KR nepoužitelné !!!) 

 A1A2008 Blšany – Děčín  

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 – 19.kolo,  klipy zde: http://ulozto.cz/xstinpuS/jaro-2015-3-28-3-a-29-3-zip  

 A1A1902 Vilémov – Štětí (Ipser) 

8.min. – nejedná se o porušení pravidel (souboj domácího hráče s brankářem hostí v pokutovém území) 

84.min. – správně udělená ČK (hrubé nesportovní chování) pro hostujícího hráče 

 A1A1904 Modrá – Modlany (Fencl) 

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

90.min. – správně udělená ČK (hrubé nesportovní chování) pro hostujícího hráče 

 A1A1906 Neštěmice – Bílina (Vlašič) 

90.min. – správně nařízený pokutový kop (hra rukou) pro družstvo domácích, ŽK neměla být udělena 
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 A1A1907 Proboštov – Litvínov (AR Holub J.) 

8.min. – regulérní branka, nejedná se o ofsajd 

 A1A1908 Kadaň – Spořice (R Trégr, AR Oborník) 

14.min. – první brance hostujícího družstva předcházel ofsajd, nejedná se o hrubou chybu AR (branka nepadla 

bezprostředně po ofsajdu), snížení hodnocení AR (závažná chyba) 

41.min. – správně nařízený pokutový kop (hra rukou) pro družstvo domácích 
 

Krajský přebor dospělých – 20.kolo,  klipy zde: http://ulozto.cz/xRfCEtuS/jaro-2015-4-4-4-a-5-4-zip     

 A1A2002 Spořice – Proboštov (R Meder, D Froněk) 

17.min. – pokutový kop nařízen chybně (žádný přestupek), opakování pokutového kopu bylo pravidlově správně 

38.min. – nenařízení pokutového kopu ve prospěch domácích (podražení soupeře) a neudělení ČK pro brankáře 

hostujícího družstva (zmaření zjevné brankové příležitosti) 

Popis ve Zprávě delegáta odpovídá skutečnosti (rozhodčímu vytknuty 2 hrubé chyby s vlivem na výsledek utkání) 

Opatření KR:  

Antonín Meder – omezení delegací v soutěžích dospělých na 1 týden nepodmíněně (od 6.4. do 12.4. 2015) za 2 

hrubé chyby (17.min. a 38.min.) 

 A1A2003 Litvínov – Proboštov (Roháč) 

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

 A1A2006 Modlany – Vilémov (Prágl) 

11.min. – pokutový kop správně nenařízen (žádný přestupek), rozhodčí měl hráči hostí udělit ŽK za simulování 

55.min. – z videozáznamu nelze jednoznačně určit místo přestupku, KR respektuje rozhodnutí rozhodčího (přímý volný 

kop) 

78.min. – správně nařízený pokutový kop (podražení soupeře) pro družstvo hostí, správně udělena 2.ŽK+ČK hráči 

domácích 

 A1A2007 Štětí – Rumburk (R Doubek, AR1 Mecl) 

12.min. – správně vyřešeny obě herní situace, není ofsajd a pokutový kop správně nenařízen (žádný přestupek) 

 

3. Vyhodnocení zpráv delegátů 

Krajský přebor dospělých – 18.kolo a 19.kolo, I.A třída dospělých – 15.kolo a 16.kolo, I.B třída dospělých – 15.kolo 

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

 Delegáti obdrží na e-mail výpis kontroly za uplynulé období s konkrétními nedostatky a připomínkami 

 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  
http://ulozto.cz/xEevwBVd/zprava-d-ukfs-2015-docx nebo http://ulozto.cz/xrCmfvjJ/zprava-d-ukfs-2015-w2003-doc  

 Je nutno používat odbornou pravidlovou terminologii (několik příkladů je uvedeno níže) 
chybně    správně 
půlící čára    středová čára 
postranní čára   pomezní čára 
faul    zakázaná hra příp. přestupek 
hlavní rozhodčí (HR)  rozhodčí (R) 
pomezní rozhodčí  asistent rozhodčího (AR) 
autové vhazování  vhazování 
penalta    pokutový kop 
po odpískání   po přerušení hry  
 

 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  
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4. Stížnosti klubů 

 Stížnost klubu SK Hraničář Petrovice na AR Miroslava Saba (urážky asistenta trenéra) 

 Odpověď klubu zašle předseda KR ÚKFS 

 KR ÚKFS upozorňuje rozhodčí na to, aby při pohoršujících a urážlivých výrocích postupovali výhradně podle pravidel 

fotbalu 

 

5. Vzdělávací program rozhodčích ÚKFS – 2.ročník 

 Ve čtvrtek 9.4. 2015 pokračoval dalším seminářem 2.ročník VPR ÚKFS a dále proběhly 2 atletické tréninky (31.3. a 

7.4.2015) 

 Na 2.seminář (9.4.2015) se bez omluvy nedostavili rozhodčí ÚKFS Vít Mráz a Dominik Šifalda a okresní rozhodčí Karel 

Pálek (CV), Robin Soukup (UL) a Miroslav Zeman (UL) 

 Na druhý atletický trénink se bez omluvy nedostavili rozhodčí ÚKFS Vít Mráz a Dominik Šifalda a okresní rozhodčí Karel 

Pálek (CV), Robin Soukup (UL) a Miroslav Zeman (UL) 

 Na třetí atletický trénink se bez omluvy nedostavili rozhodčí ÚKFS Dominik Šifalda a okresní rozhodčí Karel Pálek (CV), 

Robin Soukup (UL) a Miroslav Zeman (UL) 

 Opatření KR: 

 Ladislav Dušík – přerušil činnost rozhodčího, je vyřazen z 2.ročníku VPR ÚKFS 

 Vít Mráz – omezení delegací v soutěžích ÚKFS na 1 týden nepodmíněně (od 13.4. do 19.4. 2015) 

 Dominik Šifalda – omezení delegací v soutěžích ÚKFS na 2 týdny nepodmíněně (od 27.4. do 10.5. 2015), 

vyřazen z 2.ročníku VPR ÚKFS a podmínečně vyřazen z listiny rozhodčích ÚKFS 

 Karel Pálek (OFS CV) – vyřazen z 2.ročníku VPR ÚKFS 

 Robin Soukup (OFS UL) – vyřazen z 2.ročníku VPR ÚKFS 

 Miroslav Zeman (OFS UL) – vyřazen z 2.ročníku VPR ÚKFS 

 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 !!! 

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

 

6. 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 

 http://nv.fotbal.cz/scripts/detail.php?id=166851&tmplid=1801   
 

7. Nové předpisy FAČR – připomínkové řízení  

 Výkonný výbor Fotbalové asociace České republiky (FAČR) vzal dne 31. března 2015 na vědomí koncept nového 
souboru předpisů FAČR, jehož účinnost je předpokládána od 1. července 2015. V souvislosti s tím je členům FAČR tímto 
předkládán k připomínkovému řízení, které bude probíhat následujícím způsobem. 

 Členové FAČR jsou oprávněni se vyjadřovat k jednotlivým návrhům předpisů tak, že své připomínky promítnou do 
formuláře přiloženého níže pod názvem „FORMULÁŘ – PŘIPOMÍNKOVÉ ŘÍZENÍ“. Členové FAČR jsou oprávněni zasílat 
své připomínky pouze prostřednictvím e-mailové adresy predpisy@fotbal.cz, a to do 15. května 2015. 

 Přílohy zde: http://nv.fotbal.cz/scripts/detail.php?id=169877&tmplid=1484  
 

 

 

 

 

Příští zasedání KR ÚKFS se uskuteční ve čtvrtek 23.4.2015. 

Josef Zitko, předseda KR ÚKFS 
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