Záznam
z průběhu jednání Komise rozhodčích – 10. listopadu 2012
Praha, Strahov, Zátopkova 100/2, 167 00 Praha 6, zasedací místnost 209
Účastníci jednání Komise rozhodčích:
Členové s hlasem rozhodujícím:
Předseda – Radim Vašík, 11 – Martin Soušek, 12 – Vlastimil Šindýlek, 13 – Karel Luksch,
14,15 – Karel Hejl, 16,17 – Petr Háma, 18 – Miloš Kormunda, 19 – Martin Srdínko, 20 –
Luboš Hofmann, 21 – Radim Vašík, 22 – Hana Kýrová, 23 – bez účasti, 24 – bez účasti
Členové s hlasem poradním:
AMTR – bez účasti, ČANY – bez účasti, Kiteboard – Vítězslav Adamíček
Viz prezenční listina – příloha č. 1
Program:
Obecná rekapitulace fungování komise rozhodčích ČSJ
Členové komise rozhodčích ČSJ
Členové odvolací komise ČSJ
Stav základny rozhodčích ČSJ
Kontrola plnění úkolů definovaných na jarním jednání ve Vlašimi
Plán školení nových a stávajících rozhodčích v krajích pro rok 2013
Doporučené postupy při jmenování nových rozhodčích a prodlužování kvalifikací
stávajících rozhodčích 2. a 3. třídy, které mají na starosti jednotlivé KSJ
8. Předávání požadavků z jednotlivých KSJ na úpravy informací o rozhodčích (vč.
prodlužování jejich kvalifikace) a doplňování databáze o nové rozhodčí na webu
ČSJ
9. Zkušenosti ze sezóny 2012
10. RaceControl – podněty pro jeho aktualizaci na rok 2013
11. Příprava jednání KR na jaře 2013 ve Vlašimi
12. Rozpočet KR
13. Různé

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1. Obecná rekapitulace fungování komise rozhodčích ČSJ
Byly zrekapitulovány zásadní dokumenty, na základě kterých komise rozhodčích ČSJ
funguje:
C12 – náplň práce odborných komisí VV ČSJ
G31 – jednací řád komise rozhodčích ČSJ
D3 – kvalifikace rozhodčích ČSJ – vč. navržených změn verze E. Znění verze E bylo komisí
rozhodčích odsouhlaseno a předseda KD byl pověřen předložením verze E ke schválení
na listopadovém jednání VV ČSJ
Veškeré dokumenty v platném
znění
http://www.sailing.cz/dokumenty.php

jsou

ke

stažení

na

webu

ČSJ:

2. Členové komise rozhodčích ČSJ
Byl aktualizován seznam členů komise rozhodčích ČSJ s hlasem rozhodujícím. Dále
byl doplněn seznam členů KR ČSJ s hlasem poradním. Seznam všech členů viz
příloha č. 3.
členů
je
na
webových
Seznam
(http://www.sailing.cz/kluby.php?detail=0011)

stránkách

ČSJ

3. Členové odvolací komise ČSJ
Předseda: Marek Pavlovský
Členové:
Lubomír Hofmann
Milan Chmelař
Petr Sládeček
Martin Soušek
Karel Luksch
Jan Blahoňovský
Miloš Kormunda
Richard Waisser
viz: webové stránky ČSJ (http://www.sailing.cz/kluby.php?detail=0015)
V rámci kontroly byl shledán nesoulad mezi jednacím řádem Odvolací komise G32 a
skutečností. Předseda KR byl pověřen revizí řádu G32 a návrhem složení odvolací
komise. Členové komise rozhodčích ČSJ revizi řádu a návrh složení projednají na
jarním jednání komise rozhodčích ČSJ.

4. Stav základny rozhodčích ČSJ
Aktuální
databáze
je
na
webových
stránkách
ČSJ
(http://www.sailing.cz/rozhodci.php). Minulý rok bylo podrobně probíráno doporučení
pro práci s touto databází přes rozhraní XLS souboru.
Statistiky vyčtené z databáze rozhodčích na webu ČSJ: V databázi je celkem 733
rozhodčích, z tohoto počtu je 397 aktivních rozhodčích.
Kraj 11
34 rozhodčích
Kraj 12
27 rozhodčích
Kraj 13
89 rozhodčích
Kraj 14+15
46 rozhodčích
Kraj 16+17
49 rozhodčích
Kraj 18
15 rozhodčích
Kraj 19
14 rozhodčích
Kraj 20
10 rozhodčích
Kraj 21
57 rozhodčích
Kraj 22
10 rozhodčích
Kraj 23
7 rozhodčích

Kraj 24
Zahraniční

34 rozhodčích
5 rozhodčích

Na základě dohody z loňského roku byly všem rozhodčím upraveny délky kvalifikací
tak, aby se kryly s platností Závodních pravidel jachtingu.
Z toho vyplývá, že všem rozhodčím končí platnost všech kvalifikací k 31. 12. 2012.
Školení a prodlužování kvalifikací rozhodčím 1. třídy ve všech oborech (R, J, U) má
na starosti komise rozhodčích. Toto bude probíhat na jarním semináři rozhodčích ve
Vlašimi.
Školení a prodlužování kvalifikací rozhodčím 2. a 3. třídy mají na starosti jednotlivé
KSJ.
Více viz bod 6 programu jednání.

5. Kontrola plnění úkolů definovaných na jarním jednání ve Vlašimi
Činnost

Pracovní skupina

Seminář rozhodčích + jednání KR

Vašík

Vzdělávání: semináře, materiály pro
semináře – rozhodčí pro řízení závodů

Luksch, Šindýlek,
Waisser

Překlady pravidel

Blahoňovský,
Pavlovský, Jukl

Testy a testové otázky

Soušek, Šindýlek,
Blahoňovský,
Pavlovský,
Waisser

Závěry/poznámky
Bude zabezpečeno podzimní
jednání komise rozhodčích
v roce 2012 (v Praze) a dále
jarní seminář pro národní
rozhodčí a jarní jednání
komise rozhodčích v roce
2013 (nejlépe opět ve
Vlašimi).
Byla zpracována pracovní
verze manuálu pro Rozhodčí soudce. Materiál bude
dopracován pro zveřejnění na
webu ČSJ.
Termín: červen 2012.
Manuál pro RO a jeho
následná prezentace
Termín březen 2013
Překlad aktualizací pravidel a
vydávání těchto změn na
webu ČSJ: termín průběžně
Překlad ZPJ 2013-2016:
termín 31. 12. 2012
Překlad technických pravidel
jachtingu 2013-2016: termín
30. 3. 2013
Překlad CaseBook 20132016: termín 30. 6. 2013
Rozšíření okruhu testových
otázek. Termín: listopad 2012
Stanovení doporučení formy
vedení ústního ověření
znalostí rozhodčích v souladu
se směrnicí D3 v případě, že
tento nebude skládat písemné
testy, ale bude skládat pouze
ústní zkoušku. Termín:
listopad 2012

Závěr kontroly

Úkol plněn průběžně
v pořádku

Úkol nesplněn. Náhradní
termín pro zveřejnění
manuálu 31. 12. 2012

Úkol plněn průběžně
v pořádku

Úkol nesplněn. Náhradní
termín obou úkolů
28. 2. 2013

Výměnný program rozhodčích zahraniční rozhodčí v ČR, čeští rozhodčí
v zahraničí

Evidence rozhodčích: (návrhy
jmenování národních rozhodčích,
sledování směrnice D3, vyhodnocování
Aktivity rozhodčích)
Zpracování výsledků a související
činnosti: RaceControl, výměna
informací, manuál, sledování a VL a
hlášení o závodě, analýza a návrhy
opatření

Pomůcky pro rozhodčí: Trička, vlajky,
další pomůcky pro rozhodčí

Pavlovský,
Blahoňovský

Vytipování některých
z národních rozhodčíchsoudců pro získání
kvalifikace IJ a následná
pomoc se získáním této
kvalifikace.

Úkol plněn průběžně. Pro
získání IJ vytipovám
Richard Waisser. Další
informace o výměnném
programu mohou být po
jednání EUROSAF
1. 12. 2012.

Soušek, Vašík

Plnění úkolu je průběžně
prováděno uspokojivým
způsobem. Úkol trvá i pro
následující rok.

Úkol plněn průběžně
v pořádku

Sehnal, Vašík,
Soušek

Aktualizace RaceControlu na
verzi 2012.
Termín: do 5. 4. 2012

Úkol splněn v pořádku.

Pavlovský, Háma,
Hejl

Na sekretariátu svazu jsou
stále k dispozici trička – ve
velikosti 8xM, 49xL a
35xXL. Tyto trička budou
aktivně nabízeny krajánkům a
rozhodčím a tím budou
sníženy jejich zásoby.
Nejlépe osobní odběry je
možno dohodnout s Danou
Dvořákovou.

Úkol nesplněn. Nabízení
stávajících zásob z ČSJ
bude pokračovat.
Optimální možnost
rozprodání triček je při
jarním školení všech
rozhodčích.

6. Plán školení nových a stávajících rozhodčích v krajích pro rok 2013
V návaznosti na bod 4 programu jednání je nutno naplánovat školení rozhodčích 2. a
3. třídy pro všechny KSJ
Jako základní podklad pro školení budou Závodní pravidla jachtingu 2013-16
Předpokládaný termín tisku – přelom 12/2012 – 1/2013
Předpokládaný náklad – 300 ks
Distribuce (možnost zakoupení pravidel) – přes sekretariát ČSJ, nebo možno dovézt
na seminář do Vlašimi
Jednotlivý krajánci pošlou současně s přihláškou na školení do Vlašimi i počet kusů
pravidel, které budou chtít odkoupit pro svůj kraj a předseda KR na jednání tento
objednaný počet kusů doveze.
Vzhledem k různému počtu rozhodčích v jednotlivých krajích doporučuji naplánovat
školení tak, aby se školení účastnilo vždy více krajů a tím se uspořil čas i náklady na
pořádání školení.
Návrh sloučení školení:
Praha – KSJ 11 + 12
České Budějovice – KSJ 13
Plzeň – KSJ 14 + 15
Ústí nad Labem – KSJ 16 + 17
Hradec Králové – KSJ 18 + 19
Brno – KSJ 20 + 21 + 22
Ostrava – KSJ 23 + 24

Celkem tedy 7 školících termínů
Obecně nedoporučuji školící termíny dále kombinovat se školením TMK a HZS, z
důvodu jiné náplně školení.

7. Doporučené postupy při jmenování nových rozhodčích a prodlužování
kvalifikací stávajících rozhodčích 2. a 3. třídy, které mají na starosti
jednotlivé KSJ
•
•
•
•
•
•

•

Platí směrnice D3 – Pravidla pro kvalifikace rozhodčích ČSJ
V současné době platná revize D z 11/2011
Předpoklad, že VV ČSJ schválí revizi E na zasedání VV 11/2012
Tato směrnice důkladně popisuje postupy jmenování i znovujmenování rozhodčích
Jsou zde uvedeny i způsoby hodnocení testů
Zásadně apeluji na dodržení úplného vyplnění žádostí, do žádostí kromě platných
kontaktních údajů je potřeba doplnit i číslo členské nebo závodní licence ČSJ (v
souladu se stanovami ČSJ, že každý rozhodčí musí být členem ČSJ). Bez tohoto čísla
nebude rozhodčí zaregistrován a ani mu nebude kvalifikace prodloužena!!!
S největší pravděpodobností bude ještě zrevidován formulář žádostí, následně bude ke
stažení na webu ČSJ (formulář F81)

8. Předávání požadavků z jednotlivých KSJ na úpravy informací
o rozhodčích (vč. prodlužování jejich kvalifikace) a doplňování databáze
o nové rozhodčí na webu ČSJ
•
•
•

•

Správu databáze rozhodčích v rámci celého ČSJ má na starosti předseda KR ČSJ
Radim Vašík
Jemu posílat veškeré podněty k úpravám v rámci databáze
Při prodloužení kvalifikace zástupce KR v KSJ zašle tento podnět vč. vyplněné a
podepsané žádosti o znovujmenování F81 (stačí naskenované emailem, poštou,
osobně, …)
Žádám všechny krajánky, aby aktualizovali informace svých rozhodčích v kraji,
hlavně emaily, telefony a adresy. Stačí úprava v XLS a zaslání emailem.

9. Zkušenosti ze sezóny 2012
Proběhla pouze strohá informace o „trenérech na vodě“ a změnách tratě v průběhu
rozjížďky. Blíže budou zkušenosti probírány na jarním jednání ve Vlašimi.

10. RaceControl – podněty pro jeho aktualizaci na rok 2013
•
•
•

Rozhodčím vadí 0 při vstupu do opravování výsledků
Škrtané rozjížďky ne jako nastavení programu, ale lodní třídy v závodě
U přihlašování lodí možnost lodě hledat dle čísla plachty, dtto u zápisu dojezdů

•

Verzi pro rok 2013 uvolnit již v lednu 2013 tak, aby bylo možno hodnotit
závody DN, snowkitingu a Matchracingu, které budou probíhat již od ledna
2013

KR ukládá Renkovi Sehnalovi zapracování těchto bodů do RaceControlu 2012

11. Příprava jednání KR na jaře 2013 ve Vlašimi
•

•
•
•
•
•

Na základě závěrů z jednání KR ve Vlašimi na jaře 2012 připravujeme opět na jaro
2013 jednání KR ve Vlašimi spojené se školením rozhodčích 1. třídy a
znovujmenováním těchto rozhodčích
Předpokládaný termín jednání 2. – 3. 3. 2013
Objednání jednací místnosti a hotelu zabezpečuje 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
Mj. by na školení měly zaznít informace o Kiteboardingu, prezentace materiálů pro
judges a otázka rádiem řízených lodí.

12. Rozpočet KR
•
•
•

•

V roce 2012 čerpáme v rámci schváleného rozpočtu
V průběhu roku 2012 se v rámci jednání VV ČSJ podařilo prosadit navýšení rozpočtu
pro tento rok
V rámci položky pomůcky pro rozhodčí budeme opět hodnotit nejaktivnější rozhodčí a
na jaře ve Vlašimi předávat nějakou z vhodných pomůcek pro rozhodčí, stejně tak,
jako letos ve Vlašimi
Pro rok 2013 žádáme opět o stejný rozpočet jako původně schválený v roce 2012,
doufám, že se nám jej podaří v rámci zeštíhlujících se příjmů prosadit

13. Různé
•
•

•
•

Průběžně se objevují změny v rámci soutěžního řádu, nezapomeňte je sledovat (pro
nás zásadní např. úprava minimálního počtu lodí na startu MČR)
Průběžná důsledná kontrola předávání výsledků na web ČSJ a zasílání záložních Zsouborů - v rámci dodatku N SŘ mají rozhodčí povinnost předávat Z soubory i
odpovědnému zástupci KSJ!!!
Podněty na počty škrtaných rozjížděk a způsob škrtání – na tlak ze strany lodních tříd
se bude potřeba dopředu připravit
Zasloužilí rozhodčí – na jaře ve Vlašimi navržení byly VV ČSJ schváleni na
dubnovém zasedání (Antonín Matějovský, Josef Taurek, Josef Ščerba, Zbyněk Vlček),
předpokládám předání jmenování na Konferenci ČSJ v lednu 2013.

Zapsal: Radim Vašík, 10. 11. 2012
Příloha č. 1 – prezenční listina
Příloha č. 2 – směrnice D3 – Kvalifikace rozhodčích ČSJ, verze E odsouhlasená KR ČSJ
Příloha č. 3 – seznam členů KR ČSJ

D3 – Pravidla pro kvalifikace rozhodčích ČSJ
1. Úvod
Cílem této směrnice je sjednotit přípravu a úroveň práce jednotlivých funkcionářůrozhodčích, kteří se podílejí na řízení závodu
2. Specializace rozhodčích
Rozhodčí-funkcionáři závodu (Race Officials) jsou připravováni a pracují v následujících
specializacích:
a) rozhodčí pro řízení závodu (Race Officer)
b) rozhodčí pro řešení protestů (Rozhodčí-soudce, Judge)
c) rozhodčí pro rozhodování závodů na vodě (Rozhodčí-na-vodě, Umpire)
3. Třídy rozhodčích
3.1 Aktivní rozhodčí
Aktivní rozhodčí mohou získat následující třídy kvalifikace:
- Mezinárodní rozhodčí se zaměřením pro řízení závodů (International Race Officer),
rozhodování protestů (International Judge) nebo se zaměřením pro rozhodování na
vodě (International Umpire)
- Národní rozhodčí (rozhodčí 1. třídy) se zaměřením pro řízení závodů (National Race
Officer), rozhodováním protestů (National Judge) nebo se zaměřením pro
rozhodování na vodě (National Umpire). Tuto kvalifikaci je možno získat při dosažení
věku min. 21 let
- Krajský rozhodčí (rozhodčí 2. třídy) se zaměřením pro řízení závodů (Regional Race
Officer), rozhodování protestů (Regional Judge) nebo pro rozhodování na vodě
(Regional Umpire). Tuto kvalifikaci je možno získat při dosažení věku min. 18 let
- Klubový rozhodčí (rozhodčí 3. třídy) se zaměřením pro řízení závodů (Club Race
Officer) bez dalšího členění. Tuto kvalifikaci je možno získat při dosažení věku min.
15 let
3.2 Zasloužilí rozhodčí
Za dlouholetou a významnou práci v oblasti rozhodování závodů může být rozhodčí ČSJ
jmenován „Zasloužilým rozhodčím ČSJ“. Toto ocenění (nejedná se o funkci) je čestné a není
závislé na momentální kvalifikaci oceněné osoby. Zasloužilého rozhodčího jmenuje VV ČSJ
na základě návrhu KR.
3.3 Neaktivní rozhodčí
V případě, že rozhodčí nepožádá o znovu-jmenování nebo zvýšení kvalifikace nejpozději do
posledního dne, do kterého mu byla kvalifikace přidělena a KR neschválí odklad, stává se
rozhodčí automaticky neaktivním rozhodčím. V tomto případě již dále nemůže v rámci
závodů fungovat jako oficiální rozhodčí ČSJ. Takoví rozhodčí mohou požádat o znovujmenování do 4 let po tom, co se stali neaktivními rozhodčími.
4. Kvalifikace rozhodčího pro řízení závodu
Pokud je v této sekci uvedeno slovo „rozhodčí“, znamená „rozhodčí-pro-řízení-závodů“.
4.1 Mezinárodní rozhodčí (IRO)
Mezinárodní rozhodčí je jmenován ISAF. Evidence, semináře a podmínky kvalifikace se řídí
směrnicemi ISAF. Člen ČSJ, pokud je jmenován Mezinárodním rozhodčím ISAF, je po dobu
svého jmenování automaticky rozhodčím 1. třídy.
4.2 Národní rozhodčí (rozhodčí 1. třídy, National Race Officer, R1)
Národní rozhodčí je jmenován VV ČSJ na základě návrhu Komise rozhodčích ČSJ (KR).
A) První jmenování

Rozhodčí, který chce být jmenován novým Národním rozhodčím, musí:
- mít kvalifikaci Krajského rozhodčího (R2) po dobu alespoň posledních čtyř
jachtařských sezón. (KR má právo při splnění dalších podmínek tuto dobu zkrátit)
- předat komisi rozhodčích ČSJ (KR) kompletně vyplněnou a vlastnoručně podepsanou
žádost o jmenování
- za poslední rok absolvovat seminář pro rozhodčí R1
- po předání žádosti o jmenování složit úspěšně zkoušky pro kvalifikaci národního
rozhodčího
- mít praxi v řízení závodů v rozsahu alespoň 10 závodů celorepublikové nebo
mezinárodní úrovně (4P, 5MZ, 6MR a vyšší) za poslední čtyři jachtařské sezóny.
- být doporučen svým KSJ
B) Znovu-jmenování
a) Národní rozhodčí bude znovu-jmenován KR, pokud předá KR kompletně vyplněnou a
vlastnoručně podepsanou žádost o znovu-jmenování, za poslední 4 kalendářní roky
bude mít praxi v řízení závodů v rozsahu alespoň 10 závodů celorepublikové nebo
mezinárodní úrovně (4P, 5MZ, 6MR a vyšší), z toho nejméně 5x jako hlavní rozhodčí,
za poslední rok absolvovat seminář pro rozhodčí R1.
b) Národní rozhodčí, který nesplní bod a) a chce být znovu-jmenován, musí splnit
podmínky obdobně jako pro první jmenování
Platnost kvalifikace je max. 4 kalendářní roky. Pokud rozhodčí po uplynutí tohoto období
nepožádá o znovu-jmenování nebo není schválen, může KR v odůvodněných případech
schválit odklad, nejvýše však celkem o 4 roky. Pokud i po uplynutí případného odkladu není
znovu-jmenován, stává se neaktivním rozhodčím. KSJ má právo uznat tomuto rozhodčímu
kvalifikaci rozhodčího 2. třídy nebo 3. třídy a určit dobu její platnosti na dobu max. 4 roky.
V tomto případě však musí být taktéž doručena na KR kompletně vyplněná a vlastnoručně
podepsaná žádost o znovu-jmenování.
4.3 Krajský rozhodčí (Rozhodčí 2. třídy, Regional Race Officer, R2)
Krajský rozhodčí (R2) je jmenován svým Krajským svazem jachtingu (KSJ). Musí být přitom
splněny tyto následující podmínky.
A) První jmenování
Rozhodčí, který chce být jmenován novým Krajským rozhodčím (R2), musí:
- mít kvalifikaci Klubového rozhodčího (R3) po dobu alespoň posledních čtyř
jachtařských sezón
- předat komisi rozhodčích ČSJ (KR) kompletně vyplněnou a vlastnoručně podepsanou
žádost o jmenování
- za poslední rok absolvovat seminář pro rozhodčí R2 nebo R1
- po předání žádosti o jmenování složit úspěšně zkoušky pro kvalifikaci krajského
rozhodčího
- mít praxi v řízení závodů v rozsahu alespoň 10 závodů nejméně regionální úrovně
(6MR, 5MZ, 4P, 4K, 3C, 3M a vyšší)
B) Znovu-jmenování
Rozhodčí, který chce být znovu-jmenován Krajským rozhodčím (R2), musí splnit podmínky
jako pro první jmenování nebo za poslední 4 kalendářní roky musí:
- mít praxi v řízení závodů v rozsahu alespoň 10 závodů nejméně regionální úrovně
(6MR, 5MZ, 4P, 4K, 3C, 3M a vyšší), z toho nejméně 5x jako hlavní rozhodčí
- za poslední rok absolvovat seminář pro rozhodčí R2 nebo R1
- předat komisi rozhodčích ČSJ (KR) kompletně vyplněnou a vlastnoručně podepsanou
žádost o znovu-jmenování

Platnost kvalifikace je max. 4 kalendářní roky. Pokud rozhodčí po uplynutí tohoto období
nepožádá o znovu-jmenování nebo není schválen, může KR v odůvodněných případech
schválit odklad, nejvýše však celkem o 4 roky. Pokud i po uplynutí případného odkladu není
znovu-jmenován, stává se rozhodčím neaktivním. KSJ má právo uznat tomuto rozhodčímu
kvalifikaci rozhodčího 3. třídy a určit dobu její platnosti na dobu max. 4 roky. V tomto případě
však musí být taktéž doručena na KR kompletně vyplněná a vlastnoručně podepsaná žádost
o znovu-jmenování.
4.4 Klubový rozhodčí (Rozhodčí 3. třídy, Club Race Officer, R3)
Klubový rozhodčí (R3) je jmenován svým Krajským svazem jachtingu (KSJ). Musí být přitom
splněny tyto následující podmínky.
A) První jmenování
Rozhodčí, který chce být jmenován novým Klubovým rozhodčím (R3), musí:
- předat komisi rozhodčích ČSJ (KR) kompletně vyplněnou a vlastnoručně podepsanou
žádost o jmenování
- absolvovat seminář pro rozhodčí R3, R2 nebo R1
- složit úspěšně zkoušky pro kvalifikaci klubového rozhodčího
B) Znovu-jmenování
Rozhodčí, který chce být znovu-jmenován Klubovým rozhodčím (R3), musí splnit podmínky
jako pro první jmenování nebo za poslední 4 kalendářní roky musí:
- mít praxi v řízení závodů v rozsahu alespoň 10 závodů
- za poslední rok absolvovat seminář pro rozhodčí R3, R2 nebo R1
- předat komisi rozhodčích ČSJ (KR) kompletně vyplněnou a vlastnoručně podepsanou
žádost o znovu-jmenování
Platnost kvalifikace je max. 4 kalendářní roky. Pokud rozhodčí po uplynutí tohoto období
nepožádá o znovu-jmenování nebo není schválen, může KR v odůvodněných případech
schválit odklad, nejvýše však celkem o 4 roky. Pokud i po uplynutí případného odkladu není
znovu-jmenován, stává se rozhodčím neaktivním.
5. Kvalifikace rozhodčího-soudce
5.1 Mezinárodní rozhodčí-soudce (International Judge, IJ)
Mezinárodní rozhodčí-soudce je jmenován ISAF. Evidence, semináře a podmínky kvalifikace
se řídí směrnicemi ISAF. Člen ČSJ, pokud je jmenován Mezinárodním rozhodčím ISAF, je
podobu svého jmenování automaticky Národním rozhodčím-soudcem (J1).
5.2 Národní rozhodčí-soudce (Rozhodčí-soudce 1. třídy, National Judge, J1)
Národní rozhodčí-soudce je jmenován VV ČSJ na základě návrhu Komise rozhodčích ČSJ.
A) První jmenování
Rozhodčí, který chce být jmenován novým národním rozhodčím-soudcem (J1), musí:
- mít kvalifikaci rozhodčího-soudce 2. třídy po dobu alespoň čtyř jachtařských sezón.
(KR má právo při splnění dalších podmínek tuto dobu zkrátit)
- předat komisi rozhodčích ČSJ (KR) kompletně vyplněnou a vlastnoručně podepsanou
žádost o jmenování
- za poslední rok absolvovat seminář rozhodčích-soudců J1
- po předání žádosti o jmenování složit úspěšně zkoušky pro kvalifikaci rozhodčíhosoudce
- za poslední čtyři roky mít praxi v řízení protestů a zúčastnit se závodů jako člen
protestní komise nebo Jury v rozsahu alespoň 6 závodů celorepublikové nebo
mezinárodní úrovně

B) Znovu-jmenování
Rozhodčí, který chce být znovu-jmenován národním rozhodčím-soudcem (J1), musí splnit
podmínky jako pro první jmenování nebo předá KR kompletně vyplněnou a vlastnoručně
podepsanou žádost o znovu-jmenování, za poslední 4 kalendářní roky musí mít praxi v řízení
protestů a zúčastnit se závodů jako člen protestní komise nebo Jury v rozsahu alespoň 6
závodů celorepublikové nebo mezinárodní úrovně, z toho alespoň 3x jako předseda této
komise, za poslední rok absolvovat seminář rozhodčích-soudců J1.
Platnost kvalifikace je max. 4 kalendářní roky. Pokud rozhodčí po uplynutí tohoto období
není znovu-jmenován nebo není schválen, může KR v odůvodněných případech schválit
odklad, nejvýše však celkem o 4 roky. Pokud i po uplynutí případného odkladu není znovujmenován, ztrácí jakoukoliv kvalifikaci rozhodčí-soudce.
5.3 Krajský rozhodčí-soudce (Rozhodčí-soudce 2. třídy, Regional Judge, R2)
Krajský rozhodčí-soudce je jmenován svým Krajským svazem jachtingu (KSJ). Musí být
přitom splněny tyto následující podmínky:
A) První jmenování
Rozhodčí, který chce být jmenován novým Krajským rozhodčím-soudcem (J2), musí:
- předat komisi rozhodčích ČSJ (KR) kompletně vyplněnou a vlastnoručně podepsanou
žádost o jmenování
- za poslední rok absolvovat seminář rozhodčích-soudců J2 nebo J1
- po předání žádosti o jmenování složit úspěšně zkoušky pro kvalifikaci rozhodčíhosoudce
- za poslední 4 kalendářní roky mít praxi v řízení protestů a zúčastnit se závodů jako
člen protestní komise nebo Jury v rozsahu alespoň 4 závodů
B) Znovu-jmenování
Rozhodčí, který chce být znovu-jmenován Krajským rozhodčím-soudcem (J2), musí splnit
podmínky jako pro první jmenování nebo předá KR kompletně vyplněnou a vlastnoručně
podepsanou žádost o znovu-jmenování a za poslední 4 kalendářní roky musí mít praxi
v řízení protestů a zúčastnit se závodů jako člen samostatné protestní komise nebo Jury
v rozsahu alespoň 4 závodů a za poslední rok absolvovat seminář rozhodčích-soudců J2
nebo J1.
Platnost kvalifikace je max. 4 kalendářní roky. Pokud rozhodčí po uplynutí tohoto období
nepožádá o znovu-jmenování nebo není schválen, může KR v odůvodněných případech
schválit odklad, nejvýše však celkem o 4 roky. Pokud i po uplynutí případného odkladu není
znovu-jmenován, ztrácí jakoukoliv kvalifikaci rozhodčí-soudce.
6. Kvalifikace rozhodčího-na-vodě
6.1 Mezinárodní rozhodčí-na-vodě (IU)
Mezinárodního rozhodčího-na-vodě jmenuje ISAF. Evidence, semináře a podmínky
kvalifikace se řídí směrnicemi ISAF. Člen ČSJ, pokud je jmenován Mezinárodním rozhodčímna-vodě ISAF, je podobu svého jmenování automaticky rozhodčím-na-vodě 1. třídy.
6.2 Národní rozhodčí-na-vodě (Rozhodčí-na-vodě 1. třídy, National Umpire, U1)
Národní rozhodčí-na-vodě (Rozhodčí-na-vodě 1. třídy) je jmenován VV ČSJ na základě
návrhu Komise rozhodčích ČSJ.
A) První jmenování
Rozhodčí, který chce být jmenován novým národním rozhodčím-na-vodě (U1), musí:
- mít kvalifikaci rozhodčího-na-vodě 2. třídy po dobu alespoň čtyř jachtařských sezón.
(KR má právo při splnění dalších podmínek tuto dobu zkrátit)

-

předat komisi rozhodčích ČSJ (KR) kompletně vyplněnou a vlastnoručně podepsanou
žádost o jmenování
za poslední rok absolvovat seminář rozhodčích-na-vodě U1
po předání žádosti o jmenování složit úspěšně zkoušky pro kvalifikaci rozhodčího-navodě
za poslední 4 kalendářní roky mít praxi v rozhodování závodů na vodě alespoň 4
závodů celorepublikové nebo mezinárodní úrovně

B) Znovu-jmenování
Rozhodčí, který chce být znovu-jmenován národním rozhodčím-na-vodě (U1), musí splnit
podmínky jako pro první jmenování nebo předá KR kompletně vyplněnou a vlastnoručně
podepsanou žádost o znovu-jmenování, za poslední 4 kalendářní roky musí mít praxi
v rozhodování závodů na vodě v rozsahu alespoň 4 závodů celorepublikové nebo
mezinárodní úrovně, z toho alespoň 1x jako hlavní umpire a za poslední rok absolvovat
seminář rozhodčích-na-vodě U1.
Platnost kvalifikace je max. 4 kalendářní roky. Pokud rozhodčí po uplynutí tohoto období
nepožádá o znovu-jmenování nebo není schválen, může KR v odůvodněných případech
schválit odklad, nejvýše však celkem o 4 roky. Pokud i po uplynutí odkladu není znovujmenován, ztrácí jakoukoliv kvalifikaci rozhodčího-na-vodě.
6.3 Krajský rozhodčí-na-vodě (Rozhodčí-na-vodě 2. třídy, Regional Umpire)
Krajský rozhodčí-na-vodě (Rozhodčí-na-vodě 2. třídy) je jmenován svým KSJ. Musí být
přitom splněny tyto následující podmínky:
A) První jmenování
Rozhodčí, který chce být jmenován novým Krajským rozhodčím-na-vodě (U2), musí:
- mít kvalifikaci R min. Klubového rozhodčího (R2) po dobu alespoň čtyř jachtařských
sezón.
- předat komisi rozhodčích ČSJ (KR) kompletně vyplněnou a vlastnoručně podepsanou
žádost o jmenování
- za poslední rok absolvovat seminář rozhodčích-na-vodě U2 nebo U1
- po předání žádosti o jmenování složit úspěšně zkoušky pro kvalifikaci rozhodčího-navodě
B) Znovu-jmenování
Rozhodčí, který chce být znovu-jmenován Krajským rozhodčím-na-vodě (U2), musí splnit
podmínky jako pro první jmenování nebo předá KR kompletně vyplněnou a vlastnoručně
podepsanou žádost o znovu-jmenování a za poslední 4 kalendářní roky musí mít praxi
v rozhodování závodů na vodě v rozsahu alespoň 4 závodů a za poslední rok absolvovat
seminář rozhodčích-na-vodě U2 nebo U1.
Platnost kvalifikace je max. 4 kalendářní roky. Pokud rozhodčí po uplynutí tohoto období
nepožádá o znovu-jmenování nebo není schválen, může KR v odůvodněných případech
schválit odklad, nejvýše však celkem o 4 roky. Pokud i po uplynutí odkladu není znovujmenován, ztrácí jakoukoliv kvalifikaci rozhodčího-na-vodě.
7. Semináře rozhodčích
7.1 Semináře pro mezinárodní rozhodčí všech specializací pořádá ISAF dle svých předpisů.
7.2 Semináře rozhodčích jednotlivých specializací pořádá KR ve spolupráci s jednotlivými
KSJ.
8. Zkoušky pro kvalifikaci rozhodčího
Zkoušky se mohou skládat z několika částí – domácí přípravy, psané části (test), ústní části
(pohovor) a praktického výcviku.

8.1 Zkoušky pro kvalifikaci mezinárodního rozhodčího všech specializací se řídí směrnicí
ISAF.
8.2 Zkoušky pro kvalifikaci Národního rozhodčího všech specializací (R1, J1, U1) se skládají
zpravidla z písemného testu a pohovoru u zkušební komise, pro U1 navíc s praktickou
zkouškou. Zkušební komise je trojčlenná a je jmenovaná KR ČSJ.
8.3 Zkoušky pro kvalifikaci Krajského rozhodčího všech specializací (R2, J2, U2) se skládají
zpravidla z písemného testu a pohovoru u zkušební komise, pro U2 navíc s praktickou
zkouškou. Zkušební komise jmenuje pořádající KSJ. V případě provádění písemného testu
musí být výsledek hodnocení alespoň 75% z max. možných bodů, správná odpověď 10 b.,
neodpovězeno 0 b., nesprávná odpověď -10 b.
8.4 Zkoušky pro kvalifikaci Klubového rozhodčího (R3) se skládají zpravidla z písemného
testu. Zkušební komise jmenuje pořádající KSJ. V případě provádění písemného testu musí
být výsledek hodnocení alespoň 50% z max. možných bodů, správná odpověď 10 b.,
neodpovězeno 0 b., nesprávná odpověď -10 b.
9. Evidence rozhodčích
Evidenci rozhodčích všech tříd a specializací vede KR. KR může pověřit vedením evidence
nebo její částí jednotlivé KSJ.
10. Zrušení jmenování nebo kvalifikace rozhodčího před ukončením platnosti
VV pro kvalifikace 1., 2. a 3. třídy, KR nebo KSJ pro kvalifikace 2. a 3. třídy, má právo ze
závažných důvodů jeho jmenování zrušit nebo snížit jeho kvalifikaci. Tímto důvodem může
být porušení dobrých mravů, „Fair play“, neplnění povinností rozhodčího, závažné pochybení
při výkonu funkce rozhodčího nebo poškozování dobrého jména rozhodčích ČSJ. Rozhodčí
má právo být přítomen a účastnit se jednání orgánu (VV, KR nebo KSJ), které se týká jeho
přestupku, který je nebo by mohl být důvodem zrušení jmenování.
Schválil VV ČSJ dne 21. 11. 2012
Verze
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16. 11. 2011
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Popis změny

Přepracování směrnice, zavedení
specializací a tříd
Přepracování kritérií pro první jmenování a
znovu-jmenování.
Zrušení kritérií pro semináře
Procedura prodlužování kvalifikace aktivních
rozhodčích
Procedura u klubových rozhodčích, věková
hranice rozhodčích
Podmínky pro jmenování a znovujmenování
rozhodčích, textové korektury

poznámka

Seznam členů komise rozhodčích ČSJ s hlasem rozhodujícím:
KSJ
název KSJ
předseda KR
11
Praha
12
Středočeský
13
Jihočeský
14
Plzeňský
15
Karlovarský
16
Ústecký
17
Liberecký
18
Královéhradecký
19
Pardubický
20
Vysočina
21
Jihomoravský
22
Olomoucký
23
Zlínský
24
Moravskoslezský

předseda KSJ
Radim Vašík
Martin Soušek
Vlastimil Šindýlek
Karel Luksch
Karel Hejl
Karel Hejl
Petr Háma
Petr Háma
Miloš Kormunda
Martin Srdínko
Lubomír Hofmann
Radim Vašík
Hana Kýrová
Josef Taurek
Jaromír Kuřava

email
radim.vasik@seznam.cz
sousekm@upcmail.cz
v.sindylek@gmail.com
kluksch@mujbox.cz

email - pracovní

mobil
608745751
603445829
vlastimil.sindylek@mdcr.cz 723517124
607933324

karel.hejl@quick.cz

hejl@stknepomucka.cz

tel. domů
272768274
325613816

602424457

petr.hama@seznam.cz

724692009

487873181

kormunda@gmail.com
martin@ycpardubice.cz
l.hofmann@seznam.cz
radim.vasik@seznam.cz
hanaky1@gmail.com
josef.taurek@valachnet.cz

602494722
608958397
606719907
608745751
608925127
776200564

571651023

kurava@seznam.cz

jkurava@dorsport.cz

777827229

Seznam členů komise rozhodčích ČSJ s hlasem poradním:

AMTR
ČANY
Kiteboard

jméno
Marek Pavlovský
Petr Sládeček
Vítězslav Adamíček

email
mpavlovsky17@gmail.com
p.sladecek@volny.cz
vita.tac@gmail.com

email - pracovní

mobil
728936086
732860702
773990390

tel. domů
281865480

