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Komuniké ze zasedání KR ÚKFS č.9-2014/2015 ze dne 22.4.2015 
 

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

Program: 

1. Dohledy KR ÚKFS na vybraných utkáních 
 

 A1A2101 Blšany – Hrobce  Barva – Novotný, Vlašič  dobrý – dobrý, uspokojivý 

 A1A2104 Vilémov – Horní Jiřetín   Sedláček – Karrmann, Kuriljak uspokojivý – dobrý, dobrý 

 A1A2105 Modrá – Bílina    Mecl M. – Šmid, Materna  uspokojivý – dobrý, dobrý 

 A1A2107 Neštěmice – Spořice   Zubr J. – Zvonař., Zubr T.  všichni dobrý výkon 

 A1A2108 Proboštov – Kadaň  Suchánek – Roháč, Ipser  všichni dobrý výkon 

 A1A2205 Bílina – Vilémov   Plzák – Růžička, Fencl   dobrý – uspokojivý, dobrý 
 

 A1A1701 Srbice – Šluknov   Růžička – Fencl, Kolátor  dobrý – dobrý, uspokojivý 

 A2A1703 Střekov – Mojžíř   Šmid – Mecl M., Doubek  všichni dobrý výkon 

 A2A1803 Jílové – Pokratice  Spišák – Bláha, Zandal  všichni dobrý výkon 
 

 A2B1707 Duchcov – Strupčice  Šíla – Zubr T., Svoboda  neuspokojivý – dobrý, uspokojivý 

 A2B1801 Chomutov B – Duchcov   Holly – Mecl M., Šmid   uspokojivý – dobrý, dobrý 
 

 A3A1805 Přestanov – Velký Šenov  Mareš ml. – Vlk, Kolátor  všichni dobrý výkon 
 

 C2A1704 Březiny – Skorotice   Matys    dobrý výkon 
 

2. Kontrola videozáznamů, vyhodnocení herních situací, hodnocení delegátů (neuspokojivý výkon) 
 

Chybějící videozáznamy, předáno STK ÚKFS: 

 A1A2101 Blšany – Hrobce 

 A1A2107 Neštěmice – Spořice  

 A1A2204 Litvínov – Modrá  
 

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 – 21.kolo, I.A třída dospělých – 17.kolo, klipy zde: http://ulozto.cz/xCUCAFZw/jaro-2015-5-11-4-a-12-4-zip  

 A1A2102 Děčín – Štětí (R Suchánek, D Dvorský) 

30.min. – správně udělena 2.ŽK+ČK hráči domácích 

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

 A1A2103 Rumburk – Modlany (R Krutina, D Bobek) 

11.min. – neudělení ČK pro hráče domácího družstva (zmaření zjevné brankové příležitosti), rozhodčímu vytknuto 

delegátem jako hrubá chyba s vlivem na výsledek utkání 

Opatření KR:  

Radek Krutina – omezení delegací v soutěžích dospělých na 1 týden nepodmíněně (od 20.4. do 26.4. 2015) 
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 A1A2104 Vilémov – Horní Jiřetín (R Sedláček, D Doubek P.) 

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

74.min. – neudělení 2.ŽK+ČK hráči hostů (nesportovní chování – bezohledné kopnutí soupeře zezadu v nepřerušené 

hře), rozhodčímu vytknuto delegátem jako hrubá chyba bez vlivu na výsledek utkání 

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

 A1A2105 Modrá – Bílina (R Mecl M., D Sieber) 

70.min. – neudělení ČK hráči domácích (hrubé nesportovní chování), rozhodčímu vytknuto delegátem jako hrubá chyba 

bez vlivu na výsledek utkání 

 A2B1707 Duchcov – Strupčice (R Šíla, D Klobása) 

15.min. – neudělení ČK pro hráče hostujícího družstva (zmaření zjevné brankové příležitosti) 

Opatření KR:  

Petr Šíla – omezení delegací v soutěžích dospělých na 1 týden nepodmíněně (od 20.4. do 26.4. 2015) za 2 hrubé 

chyby (15.min. a 50.min.) a celkově neuspokojivý výkon v utkání  

Vlastimil Klobása – omezení delegací v soutěžích ÚKFS na 1 týden nepodmíněně (od 20.4. do 26.4.2015), popis ve 

Zprávě delegáta neodpovídá skutečnosti (15.min.) 
 

Krajský přebor dospělých – 22.kolo,  klipy zde: http://ulozto.cz/xT3LcPdj/jaro-2015-6-18-4-a-19-4-zip 

 A1A2201 Hrobce – Proboštov (R Doubek T., D Bobek) 

65.min. – nesprávné udělení ČK hráči domácího družstva, nešlo se o zmaření zjevné brankové příležitosti, ale pouze o 

zastavení slibně se rozvíjející akce (měla být udělena 2.ŽK+ČK), rozhodčímu vytknuto delegátem jako závažná chyba 

 A1A2203 Spořice – Louny (R Prágl, D Kirilák) 

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

55.min. – neudělení 2.ŽK+ČK hráči hostujícího družstva (nesportovní chování – bezohledné podražení soupeře zezadu 

v nepřerušené hře), rozhodčímu vytknuto delegátem jako hrubá chyba bez vlivu na výsledek utkání 

66.min. – ČK hráči hostujícího družstva na pokyn AR2 (pohoršující, urážlivé a ponižující výroky) nelze z videa posoudit, 

KR respektuje rozhodnutí rozhodčích, před vyloučením byla situace posouzena správně  

67.min. – situaci nelze z videa jednoznačně posoudit, KR respektuje rozhodnutí rozhodčího 

 A1A2205 Bílina – Vilémov (AR1 Růžička, D Žilka) 

11.min. – neuznání regulérní branky hostujícímu družstvu, nejedná se o ofsajd (hrubá chyba AR1 bez vlivu na výsledek 

utkání, snížení hodnocení AR1) 

63.min. – situaci před brankou domácích na 1:2 nelze z videa posoudit, KR respektuje rozhodnutí AR1 (není ofsajd) 

 A1A2207 Modlany – Děčín (R Ipser, AR2 Suchánek, D Tetřev) 

47.min. – nenařízení pokutového kopu ve prospěch domácího družstva za podražení soupeře (hrubá chyba AR2 bez vlivu 

na výsledek utkání, snížení hodnocení AR2) 

 A1A2208 Štětí – Blšany (R Bouma, D Hönig) 

42.min. – situaci nelze z videa jednoznačně posoudit, KR respektuje rozhodnutí rozhodčích (branky nebylo dosaženo) 

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

Hodnocení delegátů (neuspokojivý výkon)  

 A3B1804 Oldřichov – Chuderov (R Eichler, AR2 Frey, D Mráz) 

67.min. – neudělení 2.ŽK+ČK pro hráče hostujícího družstva, R a AR2 vytknuto delegátem jako hrubá chyba 

88.min. – nenařízení PK ve prospěch družstva hostí, R vytknuto delegátem jako hrubá chyba 

Opatření KR:   

Martin Eichler – omezení delegací v soutěžích dospělých na 1 týden nepodmíněně (od 20.4. do 26.4. 2015) za 2 

hrubé chyby (67.min. a 88.min.) a nevhodnou komunikaci s delegátem 

Petr Frey – omezení delegací v soutěžích dospělých na 1 týden nepodmíněně (od 20.4. do 26.4. 2015) za 1 hrubou 

chybu (67.min.) a nevhodnou komunikaci s delegátem 
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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 

 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) 

 Níže uvedení delegáti kontaktují telefonicky příp. e-mailem příslušného gestora soutěže, který je seznámí 
s konkrétními nedostatky ve Zprávě delegáta 

Kontrola zpráv delegátů za uplynulé období: 

 Drobné nedostatky: Stančík (A1A2204), Hönig (A1A2208), Divecký (A2A1707), Mráz (A2B1704), Růžička (A2B1706), 
Dvorský (A2A1801), Kalista (A2A1802), Davignon (A2A1804), Sklenka (A2A1805), Růžička (A2B1803), Sieber 
(A2B1805), Kalabza (A2B1807), Kalista (A3B1805) 
 

4. Podklad pro výpočet odměny delegáta ÚKFS 

 Podepsaný formulář „Podklad pro výpočet odměny delegáta“ za duben 2015 je třeba odeslat nejpozději do 5.5.2015 na  

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

 Výplata odměny (I.A třída a I.B třída) bude provedena převodem na účet delegáta  

 

5. 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 

 

6. Vzdělávací program rozhodčích ÚKFS – 2.ročník 

 V uplynulém období proběhly další 2 atletické tréninky (14.4. a 21.4.2015) 

 Na čtvrtý a pátý atletický trénink se bez omluvy nedostavili rozhodčí ÚKFS Lukáš Kloub, David Liška a David Svoboda a 

okresní rozhodčí Martin Elmerich (UL) 

 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  

 

 

 

 

 

Příští zasedání KR ÚKFS se uskuteční ve středu 6.5.2015. 

Josef Zitko, předseda KR ÚKFS 
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