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Komuniké ze zasedání KR ÚKFS č.6-2019/2020 ze dne 30.10. 2019
1. Závěry KR ÚKFS z vyhodnocení utkání 11. a 12. kola krajského přeboru, I. A třídy a I. B třídy
A1A1103 Žatec – Perštejn (Oborník – Šefčík, Hejl, D Píbl)
3.min. – delegátem vytknuta hrubá chyba (nenařízení pokutového kopu ve prospěch domácího družstva), KR respektuje
rozhodnutí rozhodčího, nejedná se o přestupek hráče hostů
45.min. – nenařízení pokutového kopu ve prospěch hostujícího družstva, hrubá chyba rozhodčího
47. min. – delegátem vytknuta hrubá chyba (nenařízení pokutového kopu ve prospěch domácího družstva a neudělení ČK
hráči hostů za zmaření zjevné brankové možnosti), KR respektuje hodnocení a popis delegáta, jedná se o přestupek hráče
hostů, rozhodčí měl nařídit pokutový kop a vyloučit hráče hostů
A1A1106 Modrá – Brná (Čáka – Dočekal, Knobloch, D Černý)
82.min. – neudělená ČK hráči hostů za zmaření zjevné brankové možnosti (k přestupku došlo před pokutovým územím,
rozhodčí měl nařídit PVK ve prospěch domácích), hrubá chyba rozhodčího
A3A1102 Mojžíř – Hostovice (Holly – Zitko, Provazník, D Dvorský)
76.min. – neudělená ČK hráči hostů za hrubé nesportovní chování (vražení do rozhodčího), hrubá chyba rozhodčího
A3A1105 Pokratice-Litoměřice – Křešice (Lesák – Klimpl, Rouček, D Mitáš)
55.min. – delegátem vytknuta hrubá chyba (nesprávné udělení ČK hráči domácích), KR respektuje hodnocení a popis
delegáta, nejednalo se o přestupek hráče domácích, rozhodčí měl nechat pokračovat ve hře
A3A1106 Vaňov – Česká Kamenice (Červený – Jirsák, Sabo, D Javorek)
62.min. – delegátem vytknuta hrubá chyba (nenařízený pokutový kop ve prospěch domácího družstva), KR respektuje
hodnocení a popis delegáta, rozhodčí měl nařídit pokutový kop
Vybrané herní situace 2019/2020: https://www.youtube.com/playlist?list=PL3HkycPmXA8wAVzGAh33qJTSfil6E3AB4
Kontrola činnosti delegátů za uplynulé období:
• Petr Černý – nedostatky ve zprávě delegáta (A1A1106)
• Miloš Dvorský – závažný nedostatek ve zprávě delegáta (A3A1102)

2. Protesty klubů
A3A1105 Pokratice-Litoměřice – Křešice (Lesák – Klimpl, Rouček, D Mitáš)
• Protest domácího klubu proti několika herním situacím v utkání
➢ 51.min. – uznání neregulérní branky hostů pro předchozí přestupek hostujícího hráče
➢ 53.min. – nenařízení PK ve prospěch domácích, nařízen jen PVK
➢ 55.min. – nesprávně udělená ČK domácímu hráči
➢ 61.min. – neudělení 2.ŽK+ČK hráči hostů
• Protest je částečně oprávněný
➢ 55.min. – hrubá chyba rozhodčího, nejednalo se o přestupek hráče domácích, rozhodčí měl nechat pokračovat ve hře
➢ v dalších výše zmíněných situacích (51., 53. a 61. min.) KR respektuje rozhodnutí rozhodčího
A3A1202 Bezděkov – Svádov-Olšinky (Teska – Materna, Mudrová)
• Protest hostujícího klubu proti způsobu řízení utkání ze strany rozhodčího a AR1 a několika herním situacím v utkání
➢ 44.min. – popis a zdůvodnění vyloučení hostujícího hráče č. 9
➢ 61.min. – neudělení červené karty domácímu hráči č. 8, nesprávné udělení ŽK hráči hostů č. 5
• Protest je neoprávněný
➢ 44.min. – situaci nelze z videa posoudit (stala se na druhé straně hrací plochy mimo záběr kamery), KR respektuje
rozhodnutí rozhodčího a AR1 včetně popisu v zápisu o utkání
➢ 61.min. – postup rozhodčího považuje KR za správný
▪ nejednalo se o hrubé nesportovní chování hráče domácích č. 8, ale pouze o nesportovní chování – ŽK byla
rozhodčím udělena správně
▪ hráč hostů č. 5 obdržel ŽK za nesportovní chování také správně
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3. Podněty KR ÚKFS pro DK ÚKFS
KR ÚKFS předává k řešení DK ÚKFS následující rozhodčí a delegáty:
• Martin Maleček – porušení povinností rozhodčího, § 11 odst. a) (C2B1002), zápis STK č. 191016
• Viktor Bican – porušení povinností rozhodčího, § 11 odst. a) (E1B0101), zápis STK č. 191016
• Peter Sitarčík – porušení povinností rozhodčího, § 11 odst. e) (C1A110)
• Jaroslav Oborník – porušení povinností rozhodčího, § 11 odst. g) (A1A1103)
• Jindřich Čáka – porušení povinností rozhodčího, § 11 odst. g) (A1A1106)
• Martin Holly – porušení povinností rozhodčího, § 11 odst. g) (A3A1102)
• Petr Lesák – porušení povinností rozhodčího, § 11 odst. g) (A3A1105)
• Tomáš Červený – porušení povinností rozhodčího, § 11 odst. g) (A3A1106)
• Miloš Dvorský – porušení povinností delegáta, § 21 odst. f) (A3A1102)
• Petr Černý – porušení povinností delegáta, § 21 odst. f) (A1A1106)
Rozhodčí a delegáti mají za povinnost informovat e-mailem předsedu DK o úhradě pokuty (dk@ukfs.cz).

4. Podzimní mini seminář delegátů
Podzimní mini seminář delegátů se uskuteční v pátek 29.11. 2019 od 17.00 do 20.30 h. v zasedací místnosti Ústeckého KFS
(Masarykova 633, Ústí nad Labem).
Další informace budou zaslány delegátům e-mailem.
Účast na mini semináři je povinná pro všechny delegáty z listiny ÚKFS.

5. Zimní seminář rozhodčích a delegátů
Zimní seminář rozhodčích a delegátů se uskuteční v sobotu 29.2. a neděli 1.3. 2020 (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.

6. Plánované aktivity KR ÚKFS v roce 2020
•

AKADEMIE ROZHODČÍCH (2. ROČNÍK)
Termín akce: leden – září 2020
Cíl akce: jednotný způsob provádění úvodního školení pro nové rozhodčí
příprava nových fotbalových rozhodčích pro jejich činnost
motivace začínajících rozhodčích a snaha o jejich udržení
pomoc novým rozhodčím v jejich začátcích
Určeno pro: nově přihlášené rozhodčí, kteří již zahájili činnost

•

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ROZHODČÍCH (7. ROČNÍK)
Termín akce: květen 2020
Cíl akce: jednotné vzdělávání rozhodčích v souladu s přijatou Konvencí rozhodčích UEFA
odborná příprava perspektivních rozhodčích pro vyšší soutěže v rámci FAČR
Určeno pro: vybrané rozhodčí ÚKFS do 30 let

•

FYZICKÉ PROVĚRKY ROZHODČÍCH
Termín akce: květen 2020
Cíl akce: prověrky fyzické zdatnosti rozhodčích dle standardu FIFA (NEW FIFA FITNESS TEST)
Určeno pro: rozhodčí z listiny ÚKFS

•

LETNÍ SEMINÁŘ ROZHODČÍCH A DELEGÁTŮ
Termín a místo akce: srpen 2020, areál UJEP Ústí nad Labem
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Cíl akce: pravidla fotbalu a předpisy platné od 1.7. 2020
zhodnocení jarní části 2020 a plán na podzimní část 2020
analýza herních situací
Určeno pro: rozhodčí a delegáty z listiny ÚKFS
•

PODZIMNÍ MINI SEMINÁŘ DELEGÁTŮ
Termín a místo akce: listopad 2020, zasedací místnost ÚKFS (Masarykova 633, 400 01 Ústí nad Labem)
Cíl akce: jednotná aplikace „Pokynů k hodnocení výkonů rozhodčích“
analýza herních situací
Určeno pro: delegáty z listiny ÚKFS

Michal Kapoun, předseda KR ÚKFS, 31.10. 2019

