
Záznam 

z průběhu jednání Komise rozhodčích – 2. prosince 2017 
budova ČUS, Zátopkova 100/2, 167 00 Praha 6, zasedací místnost č. 209 

 

Účastníci jednání Komise rozhodčích: 

Členové s hlasem rozhodujícím: 

Předseda – Radim Vašík, 11 – Martin Soušek, 12 – Josef Čermák, 13 – bez účasti omluven, 

14,15 – Michal Jukl, 16,17 – Petr Háma, 18 – Miloš Kormunda, 19 – Martin Srdínko, 20 – 

Richard Kafka, 21 – Radim Vašík, 22 – Lubomír Svozil, 23 – Petr Přikryl, 24 – Lukáš Vavrla 

Členové s hlasem poradním: 

AMTR – bez účasti, ČANY – Petr Sládeček, RaceControl – bez účasti 

Viz prezenční listina – příloha č. 1 

 

 

Program: 

1. Členové komise rozhodčích ČSJ 

2. Soutěžní řád bod K.3 a jeho plnění 

3. Kontrola plnění úkolů definovaných na jarním jednání ve Vlašimi 

4. Stav základny rozhodčích ČSJ 

5. Plán školení nových rozhodčích v krajích pro rok 2018 

6. RaceControl – podněty pro jeho aktualizaci na rok 2018 

7. Diskuze nad návrhem aktualizace směrnice D3 

8. Příprava jednání KR na jaře 2018 v Třemošnici 

9. Rozpočet KR 

10. Různé 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Členové komise rozhodčích ČSJ 
 

Od jarní Vlašimi byla dořešena situace v rámci Středočeského kraje, od Vlasty 

Šindýlka byla funkce předána přes Ivo Jakubce na Pepu Čermáka. 

Byly zkontrolovány kontakty na členy komise rozhodčích ČSJ a bylo konstatováno, že 

jsou všechny uvedené údaje aktuální. 

 

Seznam členů je na webových stránkách ČSJ 

(http://www.sailing.cz/kluby.php?detail=0011)  

 

 

2. Soutěžní řád bod K.3 a jeho plnění 
 

V rámci jednání byl citován dodatek K Soutěžního řádu ČSJ v aktuálním znění. Po 

přečtení bylo konstatováno, že se plnění tohoto dodatku oproti loňskému roku lepší. 

http://www.sailing.cz/kluby.php?detail=0011
http://www.sailing.cz/kluby.php?detail=0011
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Závažných nedostatků v rámci nedodaných výsledků a aktivity rozhodčích více 

mnoho, relativně vysoký je počet nedostatků v rámci nezaslaných záložních Z-souborů 

na ČSJ na adresu vysledky@sailing.cz. Do budoucna je předpoklad, že tyto chyby 

budou eliminovány v souvislosti s plánem nového webu ČSJ a zjednodušení předávání 

výsledků. 

Statistika chyb zpracovávání výsledků (data platná k 28. 11. 2017): 

 

KSJ krajánek chyb/závodů 

11 Martin Soušek 3/50 (z toho 2x V, 1x A, 2x Z) 

12 Josef Čermák 7/23 (z toho 1x V, 1x A, 7x Z) 

13 Karel Luksch 13/42 (z toho 3x V, 3x A, 13x Z) 

14 + 15 Michal Jukl 2/29 (z toho 2x A, 1x Z) 

16 + 17 Petr Háma 19/48 (z toho 5x V, 5x A, 19x Z) 

18 Miloš Kormunda 0/6 

19 Martin Srdínko 5/10 (z toho 5x V, 5x A, 1x Z) 

20 Richard Kafka 5/8 (z toho 5x Z) 

21 Radim Vašík 2/85 (z toho 2x Z) 

22 Luba Svozil 2/10 (z toho 2x Z) 

23 Petr Přikryl 2/8 (z toho 1x V, 2x Z) 

24 Jarda Kuřava 3/20 (z toho 2x V, 2x A, 3x Z) 

 

Vyhodnocení jednotlivých závodů s označením chyb plnění K.3 Soutěžního řádu je 

v příloze č. 2 tohoto zápisu. 

 

 

3. Kontrola plnění úkolů definovaných na jarním jednání ve Vlašimi 
 

Činnost Pracovní skupina Závěry/poznámky Závěr kontroly 

Seminář rozhodčích + jednání KR Vašík 

Bude zabezpečeno podzimní 

jednání komise rozhodčích v 

roce 2017 (v Praze) a dále 

jarní seminář pro národní 

rozhodčí a jarní jednání 

komise rozhodčích v roce 

2018 (v Třemošnici u Honzy 

Čajčíka, případně ve 

Vlašimi). 

Úkol plněn průběžně 

v pořádku. Podzimní 

jednání 2017 uspořádáno, 

jarní setkání 2018 viz 

samostatný bod tohoto 

zápisu. 

Překlady pravidel 
Blahoňovský, 

Pavlovský, Jukl 

Provést překlad Casebook 

2017-2020. 

Nesplněno, urgovat splnění 

tohoto úkolu. 

Testy a testové otázky Soušek, Pavlovský Všechny úkoly splněny.  

mailto:vysledky@sailing.cz


Výměnný program rozhodčích - 

zahraniční rozhodčí v ČR, čeští rozhodčí 

v zahraničí 

Soušek 

Kandidát Vašek Brabec bude 

v přípravě dále podporován, 

souhlas pro World sailing na 

jmenování IJ bude KR ČSJ 

ještě zvážen. 

Kandidát na IJ Vašek 

Brabec nyní na semináři v 

Kodani, praxi na 

zahraničních závodech má 

splněnu, souhlas pro World 

Sailing na jmenování IJ 

udělen rozhodnutím VV 

ČSJ na osobní žádost 

předsedy KR ČSJ. 

Je potřeba hledat další 

kandidáty na IJ. 

KR ČSJ také podporuje 

zahraniční rozhodčí v ČR, 

pokud je potřeba tuto 

aktivitu dále finančně 

podpořit, dejte mi o tom 

zprávu. Letos byl např. na 

MČR TMR Denis Marinov. 

Evidence rozhodčích: (návrhy 

jmenování národních rozhodčích, 

sledování směrnice D3, vyhodnocování 

Aktivity rozhodčích) 

Soušek, Vašík  

Plnění úkolu je průběžně 

prováděno uspokojivým 

způsobem. Diskuze nad 

návrhem úpravy směrnice 

D3 – viz samostatný bod 

tohoto jednání. 

Zpracování výsledků a související 

činnosti: RaceControl, analýza a návrhy 

opatření 

Sehnal, Vašík, 

Soušek 
  

Úkol na rok 2017 splněn v 

pořádku. 

Skupina pro zkoušení, jmenování a 

znovujmenování národních 

rozhodčích 

Soušek  Úkoly splněny 

 

 

 

 

4. Stav základny rozhodčích ČSJ 
 

Aktuální databáze je na webových stránkách ČSJ 

(http://www.sailing.cz/rozhodci.php).  

Statistiky vyčtené z databáze rozhodčích na webu ČSJ: V databázi je celkem 878 

rozhodčích (o 50 více než v předchozím roce), z tohoto počtu je 299 aktivních 

rozhodčích s platností kvalifikace do 31. 12. 2020 (o 61 méně než v předchozím roce). 

 

Kraj 11  32 rozhodčích (-8)  1296,0 b. 40,5 b./rozhodčí 

Kraj 12  14 rozhodčích (-8)    152,0 b.   10,9 b./rozhodčí 

Kraj 13  46 rozhodčích (-14)  1478,5 b. 32,1 b./rozhodčí 

Kraj 14+15  39 rozhodčích (+2)    538,0 b. 13,8 b./rozhodčí 

Kraj 16+17  54 rozhodčích (-6)  1080,0 b. 20,0 b./rozhodčí 

Kraj 18    9 rozhodčích (-2)    147,0 b. 16,3 b./rozhodčí 

Kraj 19  11 rozhodčích (-3)      67,0 b.   6,1 b./rozhodčí 

Kraj 20    8 rozhodčích (-6)    434,0 b. 54,3 b./rozhodčí 

Kraj 21  43 rozhodčích (-10)  2058,5 b. 47,9 b./rozhodčí 

Kraj 22    9 rozhodčích (-1)    368,5 b. 40,9 b./rozhodčí 

Kraj 23    7 rozhodčích (-1)    216,5 b. 30,9 b./rozhodčí 

Kraj 24  25 rozhodčích (-4)    389,0 b. 15,6 b./rozhodčí 

Zahraniční    2 rozhodčích       30,0 b. 15,0 b./rozhodčí 

 

 

http://www.sailing.cz/rozhodci.php


5. Plán školení nových rozhodčích v krajích pro rok 2018 
 

Distribuce (možnost zakoupení pravidel) – přes sekretariát ČSJ, nebo možno dovézt 

na jarní seminář do Třemošnice. 

 

Obecně se nedoporučují školící termíny dále kombinovat se školením TMK a HZS, z 

důvodu jiné náplně školení. 

 

Ve všech krajích proběhlo školení v letošním roce s tím, že vyškolení frekventanti 

mají kvalifikaci rozhodčích platnou do 31. 12. 2020. 

 

Pokud bude v některém z krajů větší množství zájemců o to, stát se rozhodčím, je 

možno uspořádat školení za pomoci KR ČSJ. 

 

Očekávám však zájem spíše jednotlivců z různých krajů. Pokud jich budou jednotky, 

mohou být proškoleny individuálně optimálně i s praktickými příklady přímo při 

závodech. Pokud by někdo taková školení prováděl, doporučuji konzultovat z KR 

ČSJ. V současnosti taková školení provádí Martin Soušek (většinou v Čechách) a 

Radim Vašík (většinou na Moravě). 

 

 

6. RaceControl – podněty pro jeho aktualizaci na rok 2018 

 

V současné době probíhá dokončování nového webu ČSJ. Jedná se částečně o drobné 

úpravy v rámci frontendu s doplněním některých informací o jachtingu, které na 

stávajících stránkách nejsou, ale především o zásadní změnu backendu. Tato spočívá 

v kompletním přepracování veškerých stávajících databázových struktur webu a tím 

i zásadní změny v rámci vedení těchto databází a jejich vzájemného propojení (vliv na 

databázi rozhodčích, členů ČSJ, HZS, …). Zcela přepracován je také přístup do 

administračního rozhraní webu. Nyní bude mít každý člen ČSJ pouze jede přístup. 

 

S těmito změnami souvisí také předávání výsledků ze závodů. Tato část se nyní 

finalizuje, nicméně předpokládám, že mimo archivací veškerých písemností bude 

pouze jediná povinnost, a to je nahrání Z-souboru do administračního rozhraní ČSJ. 

Tímto odpadnou povinnosti nahrávat aktivitu rozhodčích, N-soubor, zasílání Z-

souboru emailem, atd. 

 

Dále na novém webu ČSJ vznikne elektronická nástěnka každého závodu. Na tuto 

nástěnku oprávněná osoba bude moci nahrávat dokumenty závodu (vypsání, směrnice, 

…), veškeré vyhlášky pro závodníky, průběžné výsledky, … 

 

S novým webem budou národní rozhodčí a zástupci KR ČSJ důkladně seznámeni na 

jarním školení KR ČSJ v Třemošnici. 

 

V návaznosti na nový web bude upraven i RaceControl pro rok 2018. 

 

Pro zrychlení schvalovacího procesu v rámci webu je důležité, aby rozhodčí 

zkontroloval, jestli nenalezený závodník není v databázi pod jiným číslem!!!!! 

Některým závodníkům dělá velký problém po ránu vyplnit přihlášku. 



Pokud závodník nikde v databázi není dohledatelný (ani pod registračním číslem a ani 

pod jménem), je potřeba od něj vzít a do RaceControlu správně zadat rodné číslo!!!!! 

Pokud to neudělám, schválení všech výsledků závodu na web může trvat i měsíc 

(pokud klub závodníka není příliš komunikativní)!!! 

 

Další podněty pro RaceControl 2018: 

 

• Zjednodušit zadávání jednorázových členů v případě, že jsou tito členové 

současně členy ČSJ 

• Možnost vypnutí automatického vyplňování defaultní posádky 

 

KR ukládá Renkovi Sehnalovi zapracování výše uvedených bodů do RaceControlu 

2018, a to do 31. 3. 2018 

 

7. Diskuze nad návrhem aktualizace směrnice D3 

 

Všichni přítomní byli seznámeni s návrhem směrnice D3, která byla na jednání dále 

diskutována. Diskuze budou probíhat dále mimo jednání. Návrh bude schvalován na 

jarním jednání v Třemošnici a v případě schválení dále předložen na VV ČSJ. 

Nová verze této směrnice by měla mít účinnost od 1. 1. 2021. 

Návrh směrnice je v příloze č. 3. 

 

8. Příprava jednání KR na jaře 2018 v Třemošnici 
  

• Na základě závěrů z jednání KR ve Vlašimi na jaře 2017 připravujeme opět na jaro 

2018 jednání KR, tentokráte v Třemošnici u Honzy Čajčíka. Jednání bude spojené se 

školením národních rozhodčích. 

• Dohodnutý termín jednání v souvislosti s kapacitními možnostmi jednací místnosti a 

hotelu je 3. – 4. 3. 2018, na spaní je objednáno 38 postelí. 

• Objednání jednací místnosti a hotelu zabezpečil Martin Soušek 

• Přípravu jednání má na starosti předseda KR 

• Po stanovení programu předseda KR vyzve vybrané rozhodčí k pomoci s vedením 

některých přednášek, tímto prosím rozhodčí o vstřícnost 

• Z pléna ve Vlašimi byl jako podnět pro přednášku na téma Casebook 2017-20, cvičné 

testové otázky a nyní byl doplněn návrh na téma práce s GPS na závodech. 

 

9. Rozpočet KR 
  

• V roce 2017 čerpáme v rámci schváleného rozpočtu 

• V rámci položky pomůcky pro rozhodčí budeme opět hodnotit nejaktivnější rozhodčí a 

na jaře v Třemošnici předávat nějakou z vhodných pomůcek pro rozhodčí, stejně tak, 

jako letos ve Vlašimi 

• Pro rok 2018 žádáme opět o stejný rozpočet jako původně schválený v roce 2017 

 

10. Různé 

  

• Zasloužilí rozhodčí – KR navrhuje jmenovat zasloužilým rozhodčím následující: 59 

Ladislav Martinec (1952), 146 Jiří Střítězský (1939), 198 Pavel Kamenský (1945), 

368 Jiří Jenšík (1942), 485 Ivan Sikora (1945), 494 Jaroslav Ircing (1950). 



Předpokládané předání jmenování po odsouhlasení VV ČSJ na Valné hromadě ČSJ 

v březnu 2018. 

• Z důvodu chyby dodavatele triček a šortek nebyly tyto dovezeny na toto jednání (jak 

bylo původně dohodnuto). Zboží bude zasláno jednotlivým zástupcům v krajích 

poštou a tito zabezpečí distribuci k jednotlivým rozhodčím dle objednávek velikostí 

 

 

Zapsal: Radim Vašík, 2. 12. 2017 

Příloha č. 1 – prezenční listina 

Příloha č. 2 – vyhodnocení závodů s označením chyb plnění K.3 Soutěžního řádu 

Příloha č. 3 – návrh směrnice D3 


