Ústecký krajský fotbalový svaz – komise rozhodčích
Masarykova 633, Ústí nad Labem, 400 01
IČO: 70942234
Č. účtu: 341 227 2399/0800 Česká spořitelna a. s.
Web: www.fotbal.cz
E-mail: kr@ukfs.cz , da@ukfs.cz

Komuniké ze zasedání KR ÚKFS č.9-2017/2018 ze dne 23.11. 2017
Přítomni: Michal Kapoun, Petr Doubek, Petr Klupák, Ivan Teuber, Zdeněk Vaňkát
Program:
1. Dohledy KR ÚKFS na vybraných utkáních
A1A1307 Neštěmice – Vilémov
A1A1305 Modlany – Kadaň

Černý – Fencl, Provazník
Doubek T. – Kolátor, Zitko

všichni dobrý výkon
všichni dobrý výkon

2. Kontrola videozáznamů a vyhodnocení herních situací – krajský přebor
Vybrané herní situace z podzimní části: https://www.youtube.com/playlist?list=PL3HkycPmXA8x95MnTa1QkS6id0L9oqgnK
Krajský přebor dospělých – 13.kolo, klipy zde: https://www.uloz.to/!o9Wre7fXJ5o3/13-kolo-zip ,
https://www.uloz.to/live/!N4VQWdREozlp/a1a1302-krupka-steti-22-wmv
A1A1302 Krupka – Štětí (Krutina – Dušek, Černý, D Mráz)
22.min. – správně nařízený pokutový kop ve prospěch družstva domácích (podražení soupeře) a udělená ŽK hráči hostů
A1A1303 Srbice – Brná (Vlašič – Prágl, Dvorský V., D Sklenka)
8.min. a 10.min. – ŽK a 2.ŽK+ČK uděleny hráči domácích správně
63.min. – správně nařízený pokutový kop ve prospěch družstva domácích (strčení do soupeře)
85.min. – správně nařízený pokutový kop ve prospěch družstva domácích (podražení soupeře)
A1A1307 Neštěmice – Vilémov (Černý – Fencl, Provazník, D Dvorský M.)
48.min. – správně udělená ČK hráči domácích za pohoršující, urážlivé a ponižující výroky
A1A1308 Modrá – Jílové (Flade – Kolátor, Vacek, D Píbl)
44.min. a 75.min. – ŽK a 2.ŽK+ČK uděleny hráči domácích správně
79.min. a 87.min. – ŽK a 2.ŽK+ČK uděleny hráči domácích správně
Krajský přebor dospělých – 14.kolo, klipy zde: https://www.uloz.to/!N4z7jd2EzYgA/14-kolo-zip
A1A1401 Litoměřicko B – Jílové (Fencl – Černý, Holec, D Píbl)
71.min. – správně nařízený pokutový kop ve prospěch družstva domácích (podražení soupeře)
90.min. – správné rozhodnutí AR1 (ofsajd, neuznaná branka hostů)
A1A1404 Kadaň – Horní Jiřetín/Litvínov (Karrmann – Klimpl, Rouček, D Wencl)
17.min. – správně vyřešená herní situace v pokutovém území hostů (není pokutový kop)
73.min. – správně udělená ČK hráči domácích za pohoršující, urážlivé a ponižující výroky
A1A1405 Bílina – Modlany (Rouček – Klimpl, Karrmann, D Tetřev)
52.min. – správně nařízený pokutový kop ve prospěch družstva domácích (podražení soupeře)
A1A1406 Brná – Perštejn (Kolátor – Flade, Provazník, D Dvorský M.)
8.min. – správně vyřešená herní situace v pokutovém území domácích (není pokutový kop)
24.min. – nesprávně neuznaná branka hostů (není ofsajd), hrubá chyba AR1 s vlivem na průběh utkání
A1A1407 Štětí – Srbice (Matas – Davignon, Holec, D Kalista)
65.min. – neudělená ČK hráči domácích za surovou hru, hrubá chyba rozhodčího s vlivem na průběh utkání
A1A1408 Žatec – Krupka (Zitko – Doubek T., Kuriljak, D Sklenka)
56.min. – správně nařízený pokutový kop ve prospěch družstva hostů (hra rukou)
Krajský přebor dospělých – 15.kolo, klipy zde: https://www.ulozto.cz/!YKQvizyZNf3j/15-kolo-zip ,
https://www.ulozto.cz/live/!80D10nc2XUhk/krupka-litomericko-60-wmv
A1A1501 Krupka – Litoměřicko B (Flade – Kolátor, Mollinger, D Suchánek)
60.min. – neudělená ČK hráči hostů za zmaření zjevné brankové možnosti, hrubá chyba rozhodčího s vlivem na průběh utkání
(z videa nelze situaci jednoznačně posoudit, KR respektuje hodnocení delegáta)
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63.min. – neudělená ČK hráči domácích za surovou hru, hrubá chyba rozhodčího s vlivem na průběh utkání
A1A1502 Srbice – Žatec (Kloub – Klimpl, Lesák, D Košťál)
33.min. – nesprávně nařízený pokutový kop ve prospěch družstva domácích, hrubá chyba rozhodčího s vlivem na průběh
utkání
A1A1504 Modlany – Brná (Maleček – Krutina, Dušek, D Stančík)
39.min. – správně nařízený pokutový kop ve prospěch družstva hostů (podražení soupeře)
46.min. – brance domácích bezprostředně předcházela hra rukou domácího hráče, hrubá chyba rozhodčího s vlivem na
průběh utkání
73.min. – neudělená ČK hráči hostů za pohoršující, urážlivé a ponižující výroky, hrubá chyba rozhodčího s vlivem na průběh
utkání
A1A1505 Horní Jiřetín/Litvínov – Bílina (Vlašič – Prágl, Dvorský V., D Černý)
89.min. – správně nařízený pokutový kop ve prospěch družstva domácích (vražení do soupeře)
A1A1506 Neštěmice – Kadaň (Zitko – Doubek T., Vacek, D Tetřev)
19.min. – správně nařízený pokutový kop ve prospěch družstva domácích (podražení soupeře)
79.min. – správně vyřešená herní situace v pokutovém území domácích (není pokutový kop) a udělená ŽK hráči hostů
88.min. – správně udělená ČK hráči hostů za surovou hru
A1A1507 Modrá – Mostecký FK (Doubek T. – Kolátor, Mollinger, D Herzina)
35.min. – správně udělená ČK hráči hostů za zmaření zjevné brankové možnosti
42.min. – správně nařízený pokutový kop ve prospěch družstva domácích (podražení soupeře)
54.min. – správně udělená ČK hráči hostů za hrubé nesportovní chování
A1A1508 Jílové – Vilémov (Průša – Cvachoušek, Provazník, D Mráz)
56.min. a 67.min. – ŽK a 2.ŽK+ČK uděleny hráči hostů správně
70.min. – ŽK a 2.ŽK+ČK uděleny hráči hostů správně
93.min. – správný postup rozhodčích (2x ČK domácí za hrubé nesportovní chování, 1x ČK hosté za hrubé nesportovní
chování, 1x ČK hosté za pohoršující, urážlivé a ponižující výroky)

3. Kontrola videozáznamů a vyhodnocení herních situací – I.A třída
https://www.youtube.com/channel/UCaHc4kBVWL0aGl8WaXvDWsg
I.A třída dospělých – 12.kolo
A2B1205 Domoušice – Dobroměřice (Ludvík – Eichler, Gaube)
22.min. – nesprávně udělená ČK hráči domácích na základě signalizace AR1, nejedná se o hrubé nesportovní chování, ale
pouze o nesportovní chování (hráč domácích měl obdržet ŽK), hrubá chyba AR1 s vlivem na průběh utkání
4. Vyhodnocení zpráv delegátů, informace pro delegáty
Kontroly všech zpráv delegátů provádí člen KR ÚKFS Petr Doubek (mobil: 724 131 876, e-mail: da@ukfs.cz )
Kontrola zpráv delegátů za uplynulé období:
Závažné chyby: Kalista (A1A1407, A3C1301)
Výše uvedený delegát neprodleně kontaktují telefonicky Petra Doubka, který je seznámí s konkrétními chybami ve zprávě
delegáta.

5. Protesty klubů
A3C01107 Ervěnice-Jirkov B – Černčice (Hanzal – Průša, Krutina)
• protest hostujícího klubu na pochybení rozhodčích
• dle šetření DK ÚKFS je protest neoprávněný
A2B1205 Domoušice – Dobroměřice (Ludvík – Eichler, Gaube)
• protest domácích klubu proti nesprávnému udělení ČK (22.min.)
• vyjádření KR je v odstavci 3
• protest je oprávněný
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6. Stížnost klubu
•
•
•
•

Stížnost klubu SK Štětí (utkání Krupka – Štětí)
„Z důvodu nedostatku materiálu nenatočeného videa nebylo možné klubem SK Štětí podat oficiální protest dle č. 62, SŘ
FAČR, neboť organizátor utkání 2017420A1A1302 přenos nevysílán, nezajištěn a k dnešnímu dni není na TV.com dle čl.
24 RMS klub SK Štětí poukazuje na hrubé pochybení ze strany rozhodčích.“
Vyjádření KR k herní situaci z 22. min. je v odstavci 2 (pokutový kop pro domácí nařízen správně).
V dalším průběhu utkání nedošlo k závažným pochybením rozhodčích a hodnocení delegátem odpovídá dění na hrací
ploše.

7. Podnět pro KR
•
•
•
•

Zpráva o narušení soutěže rozhodčím Martinem Hollym v utkání Obrnice – Černčice.
Na základě šetření KR ÚKFS (přiznání ze strany rozhodčího) došlo v 90.min. k hrubé chybě rozhodčího s vlivem na
průběh utkání (neuznání regulérní branky domácích).
S rozhodčím byla situace ze strany KR ÚKFS probrána a vyřešena.
Situace bude rozebrána i v rámci zimního semináře rozhodčích a delegátů.

8. Poděkování klubu
•

Poděkování klubu TJ Sokol České Kopisty za velmi dobře odřízené utkání A3B1205 Roudnice nad Labem – České
Kopisty (Klimpl – Karrmann, Rouček).

9. Podněty KR ÚKFS pro DK ÚKFS
KR ÚKFS předává k řešení DK ÚKFS následující rozhodčí:
• Martin Eichler – porušení povinností rozhodčího, §11, odstavec g (A2B1205)
• Martin Matas – porušení povinností rozhodčího, §11, odstavec g (A1A1407)
• Jens Flade – porušení povinností rozhodčího, §11, odstavec g (A1A1406, A1A1501)
• Lukáš Kloub – porušení povinností rozhodčího, §11, odstavec g (A1A1502)
• Martin Maleček – porušení povinností rozhodčího, §11, odstavec g (A1A1504)
• Martin Prágl – porušení povinností rozhodčího, §11, odstavec g (A3B1304)
• Filip Živnůstka – porušení povinností rozhodčího, §11, odstavec d (A3C1301)
• Tomáš Ludvík – porušení povinností rozhodčího, §11, odstavec c (A1A1502)

10. Zimní seminář rozhodčích a delegátů
Zimní seminář rozhodčích a delegátů se uskuteční v sobotu 3.3. a neděli 4.3. 2018 (Hotel S-centrum Děčín, Ústecká
1945/10, 405 02 Děčín).
Účast všech rozhodčích a delegátů je povinná v plném rozsahu. Další informace k semináři budou zaslány během zimní
přestávky e-mailem.

11. Vzdělávací program rozhodčích ÚKFS – 5.ročník (2017/2018)
•
•
•
•

•
•

Termín: od 6.5. (prezence v 9.00 h.) do 8.5. 2018 (ukončení v 18.00 h.).
Místo konání: Areál SK Roudnice nad Labem, Pod Lipou 297, Vědomice, 413 01 Roudnice nad Labem.
Ubytování a stravování bude zajištěno.
Do 5. ročníku VPR ÚKFS jsou zařazeni tito rozhodčí:
Tomáš Doubek, Jakub Dušek, Vojtěch Dvorský, Jakub Fencl, Jens Flade, Vladimír Fojta, Jan Gaube, Jan Hanzal, Jakub
Hejl, Milan Karrmann, Lukáš Kloub, Petr Kolátor, Petr Lesák, Roman Linhart, Tomáš Ludvík, Martin Maleček, Martin
Matas, Bohuslav Matys, Jaroslav Menšík, Adam Provazník, Dominik Průša, Karel Rouček, Jan Vacek, Lukáš Vlk
+ nováčci z okresních soutěží, kteří budou zařazeni na listinu v průběhu zimní přestávky
Účast je pro vybrané rozhodčí povinná !!!
Další informace k VPR budou zaslány vybraným rozhodčím e-mailem.
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12. Zimní přípravné období
•
•

V zimním přípravném období platí článek 6 Zásad činnosti KR ÚKFS (omluvy rozhodčích) stejně jako v soutěžním období
Omluvy zasílejte výhradně na e-mail kr@ukfs.cz minimálně 12 dní před příslušným víkendem

Michal Kapoun, předseda KR ÚKFS, 24.11. 2017

