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Komuniké ze zasedání KR ÚKFS č.10-2018/2019 ze dne 18.4. 2019
1. Závěry KR ÚKFS z vyhodnocení odehraných utkání 20. a 21. kola krajského přeboru, 16. a 17. kola I. A třídy
a 14. a 15. kola I. B třídy
A1A2004 Louny – Štětí (Rouček – Klimpl, Karrmann, D Žilka)
59.min. – nenařízení pokutového kopu ve prospěch hostujícího družstva, hrubá chyba rozhodčího
A1A2107 Žatec – Modlany (Klimpl – Kuriljak, Karrmann, D Wencl)
60.min. – uznání neregulérní branky hostů, hrubá chyba rozhodčího
Vybrané herní situace 2018/2019: https://www.youtube.com/playlist?list=PL3HkycPmXA8wAVzGAh33qJTSfil6E3AB4

2. 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:
• Otakar Tetřev – nedostatky ve zprávě delegáta (A1A2102)
• Antonín Rydval – nedostatky ve zprávě delegáta (A1A2103)
• Petr Černý – nedostatky ve zprávě delegáta (A3C1705)
• Miloslav Sklenka – závažné nedostatky ve zprávě delegáta, omezení delegací na 3 týdny (od 22.4. do 12.5. 2019)
Výše uvedení delegáti neprodleně kontaktují telefonicky Petra Doubka, který je seznámí s konkrétními chybami ve zprávě
delegáta.

3. Protesty klubů
A2A1701 Oldřichov – Benešov (Kloub – Dvorský, Otta)
• protest hostujícího klubu proti nesprávnému označení vyloučeného hráče
• v zápisu o utkání je chybně uveden vyloučený hráč hostů č. 6, vyloučen byl ale hráč č. 5
• protest je oprávněný
A2A1706 Česká Kamenice – Chuderov (Maleček – Novotný, Sitarčík)
• protest domácího klubu proti nesprávnému udělení ČK (4. min.)
• ČK udělena správně za zmaření zjevné brankové možnosti, v zápisu o utkání je chybně uvedeno hrubé nesportovní
chování
• protest je částečně oprávněný

4. Podněty KR ÚKFS pro DK ÚKFS
KR ÚKFS předává k řešení DK ÚKFS následující rozhodčí a delegáty:
• Karel Rouček – porušení povinností rozhodčího (A1A2004), § 11 odst. g)
• Miroslav Klimpl – porušení povinností rozhodčího (A1A2107), § 11 odst. g)
• Martin Maleček – porušení povinností rozhodčího (A2A1706), § 11 odst. a) (zápis STK č. 1704/2018-2019)
• Lukáš Kloub – porušení povinností rozhodčího (A2A1701), § 11 odst. a) (zápis STK č. 1704/2018-2019)
• Tomáš Formánek – porušení povinností rozhodčího (A3C1701), § 11 odst. a) (zápis STK č. 1704/2018-2019)
• Jiří Umon – porušení povinností rozhodčího (A3A1706), § 11 odst. a) (zápis STK č. 1704/2018-2019)
• Otakar Tetřev – porušení povinností delegáta (A1A2102), § 21 odst. f) nedostatky ve zprávě delegáta
• Antonín Rydval – porušení povinností delegáta (A1A2103), § 21 odst. f) nedostatky ve zprávě delegáta
• Petr Černý – porušení povinností delegáta (A3C1705), § 21 odst. f) nedostatky ve zprávě delegáta
Rozhodčí a delegáti mají za povinnost informovat e-mailem předsedu DK o úhradě pokuty (dk@ukfs.cz).

5. Setkání KR ŘKČ se zástupci krajských KR
•
•

úterý 16.4. 2019, 18.00 h., Praha
za KR ÚKFS se zúčastnil Zdeněk Vaňkát
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6. Jarní mini semináře rozhodčích
Program zajišťuje IR Miloš Vitner a FIR Jan Davignon
Termíny akcí: úterý 30.4., 7.5., 14.5., 21.5. a 28.5. 2019 vždy od 18.00 h.
Místo konání dle pokynů IR a FIR
Náplň akcí: praktická cvičení na hrací ploše, fyzická příprava rozhodčích
Určeno: povinně pro účastníky 6. ročníku VPR ÚKFS a dle zájmu pro další rozhodčí z listiny ÚKFS

7. Fyzické prověrky rozhodčích
Fyzické prověrky rozhodčích se uskuteční v úterý 4.6. 2019 od 17.30 h. v Krupce (Městský stadion, U Stadionu 446/3, 417 41
Krupka).
Další informace budou zaslány rozhodčím v průběhu května e-mailem.
Účast na prověrkách je povinná pro všechny rozhodčí z listiny ÚKFS.

Michal Kapoun, předseda KR ÚKFS, 19.4. 2019

