
Záznam 
z průběhu jednání Komise rozhodčích – 12. listopadu 2011 

v Praze, Aula ČSTV, Zátopkova 100/2, 167 00 Praha 6 
 
Účastníci jednání Komise rozhodčích: 
Předseda: Radim Vašík, 11 – Martin Soušek, 12 – Vlastimil Šindýlek, 13 – Karel Luksch, 
14,15 – Karel Hejl, 16,17 – ………….., 18 – Miloš Kormunda, 19 – Martin Srdínko, 20 – 
Luboš Hofmann, 21 – Radim Vašík, 22 – Hana Kýrová, 23 – ……………., 24 – Jiří Bobek, 
ČANY – bez účasti 
 
Program: 

1. Zkušenosti ze sezóny 2011 
2. Stav základny rozhodčích ČSJ 
3. Doporučené postupy při prodlužování kvalifikací stávajících rozhodčích 2. a 3. 

třídy, které mají na starosti jednotlivé KSJ 
4. Plán školení nových rozhodčích v krajích pro rok 2012 
5. Předávání požadavků z jednotlivých KSJ na úpravy informací o rozhodčích (vč. 

prodlužování jejich kvalifikace) a doplňování databáze o nové rozhodčí na webu 
ČSJ 

6. RaceControl – podněty pro jeho aktualizaci na rok 2012 
7. Diskuze o možnostech kontroly povinného pojištění závodníků 
8. Příprava jednání KR na jaře ve Vlašimi 
9. Rozpočet KR 
10. Různé 

 

 
1. Zkušenosti ze sezóny 2011 
  

V rámci jednání byl diskutován fenomén trenéři na vodě. Krajští zástupci rozhodčích 
byli informováni o existenci dokumentu T10 – Trenér na závodech – manuál, Jakub 
Kozelský 2008. 
Dále bylo dáno doporučení předsedou KR pro všechny rozhodčí, aby byla 
akceptována práce trenérů na závodech v souladu s dokumentem T10 a aby rozhodčí 
tuto práci umožnili. Toto doporučení bude přeneseno na jednotlivé rozhodčí přes 
krajské zástupce rozhodčích. 

 
2. Stav základny rozhodčích ČSJ 

 
Předseda KR doporučil práci s databází ve formátu XLS, kterou je možno stáhnout 
z webu ČSJ. Byl předveden postup a možnosti, jak se dá s databází ve formátu XLS 
pracovat. 
Dále byla prezentována statistika rozhodčích z webu ČSJ: 
V databázi je celkem 737 rozhodčích, z tohoto počtu je 431 aktivních rozhodčích: 
Kraj 11 34 rozhodčích 24 končí aktivita v roce 2012 
Kraj 12 28 rozhodčích 7 končí aktivita v roce 2011 
  19 končí aktivita v roce 2012 
Kraj 13 91 rozhodčích 2 končí aktivita v roce 2011 
  85 končí aktivita v roce 2012 



Kraj 14+15 49 rozhodčích 19 končí aktivita v roce 2011 
  3 končí aktivita v roce 2012 
Kraj 16+17 56 rozhodčích 19 končí aktivita v roce 2011 
  28 končí aktivita v roce 2012 
Kraj 18 15 rozhodčích 2 končí aktivita v roce 2011 
  13 končí aktivita v roce 2012 
Kraj 19 14 rozhodčích 8 končí aktivita v roce 2012 
Kraj 20 10 rozhodčích 2 končí aktivita v roce 2011 
  7 končí aktivita v roce 2012 
Kraj 21 72 rozhodčích 30 končí aktivita v roce 2011 
  3 končí aktivita v roce 2012 
Kraj 22 15 rozhodčích 8 končí aktivita v roce 2011 
  2 končí aktivita v roce 2012 
Kraj 23 7 rozhodčích 6 končí aktivita v roce 2012 
Kraj 24 35 rozhodčích 9 končí aktivita v roce 2011 
  3 končí aktivita v roce 2012 
Zahraniční 99 5 rozhodčích 
Z počtu 431 aktivních rozhodčích: 

• v roce 2011 končí kvalifikace 98 stávajícím rozhodčím 
• v roce 2012 končí kvalifikace 201 stávajícím rozhodčím 

Z této statistiky jednoznačně vyplývá, že v rámci zachování nebo zvětšení počtu 
rozhodčích je nutno zajistit pořádání školení rozhodčích 3. a 2. třídy. 
Více viz bod 4 programu jednání. 
 

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

Bylo konstatováno, že v současné době platí směrnice D3, verze C z 19. 3. 2009. 
Dále byl projednán návrh změny této směrnice, verze D, kterou připravil předseda KR. 
Do tohoto návrhu byly v rámci jednání implementovány připomínky, znění schválené 
KR je v příloze tohoto zápisu. Předseda KR má za úkol toto znění předložit ke 
schválení VV ČSJ. 
Dále bylo KR schváleno, že platnosti kvalifikace rozhodčího se budou vydávat na 4 – 
leté období, které se bude krýt s obdobím platnosti závodních pravidel jachtingu. 
 
 

4. Plán školení nových rozhodčích v krajích pro rok 2012 
 

V souvislosti s počtem stávajících aktivních rozhodčích KR doporučuje jednotlivým 
KSJ přípravu na doškolení stávajících rozhodčích v zimě 2012/2013 a následné 
prodloužení jejich kvalifikace do roku 2016. Předseda KR zašle seznam rozhodčích 
R2 a R3, kterým končí kvalifikace 31.12.2011, do jednotlivých krajů, zástupci 
krajských rozhodčích rozhodnou, kterým rozhodčím bude prodloužena kvalifikace do 
31.12.2012, a kteří se stanou neaktivními. Krajští zástupci rozhodčích tyto informace 
předají předsedovi KR nejpozději do 31.12.2011. 
Rozhodčí R1 určí přímo komise rozhodčích. 
Ostatním rozhodčím všech kvalifikací bude platnost kvalifikace upravena na datum do 
31.12.2012 u všech kvalifikací. 



Rozhodčí, kteří budou nově jmenováni nebo znovujmenováni v roce 2012 budou mít 
kvalifikaci pouze do 31.12.2012 
 

5. 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 je možné 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, …) 
Předseda KR žádá všechny krajánky, aby aktualizovali informace svých rozhodčích 
v kraji, hlavně emaily, telefony a adresy. Stačí úprava v XLS a zaslání emailem. 

 
6. RaceControl – podněty pro jeho aktualizaci na rok 2012 
 

Jako podnět pro RaceControl 2012 jsou následující body: 
• Rozhodčím vadí 0 při vstupu do opravování výsledků 
• Automatické číslování cizinců a VPOZ 
• Zakázat vložení rozhodčího bez funkce (toto generuje chyby) 
• Tiskové šablony a exporty XLS a HTML i v angličtině (v ČR pořádáme velké 

množství závodů se zahraniční účastí) 
• Chyba „DGM“ a možná i „DNE“ při škrtacích rozjížďkách 
• Zrušit formulář Hlášení o závodě, nechat pouze poznámku k závodu 
• Někam dopsat informaci, kde si mohu ručně stáhnout číselníky, abych je mohl 

ručně načíst z disku na počítači, kde není internet 
• Chyby při načítání číselníků (LT ČSJ) 
• Škrtané rozjížďky ne jako nastavení programu, ale nastavení závodu nebo 

jednotlivé lodní třídy v závodě 
• V rámci výběru závodu závody řadit dle CTL 
• U přihlašování lodí možnost lodě hledat dle čísla plachty, dtto u zápisu dojezdů 
• Změna hodnocení v lodní třídě DN v souladu s pravidly IDNIYRA 

KR ukládá Renkovi Sehnalovi zapracování těchto bodů do RaceControlu 2012 
 
7. Diskuze o možnostech kontroly povinného pojištění závodníků 
  

Jako podnět od některých závodníků byly diskutovány možnosti postupů v rámci 
kontroly povinného pojištění závodníků a byly definovány následující možnosti 
kontroly: 

1. Žádná kontrola ani prohlášení 
2. Stávající stav – žádná kontrola, pouze prohlášení na přihlášce 
3. Předchozí bod + na přihlášku doplnit název pojišťovny a číslo pojistky + na 

přihlášce prohlášení, že pojistka je platná a kryje to co má, když nebude mít 
pojišťovnu a číslo, pak samostatné prohlášení, žádná kontrola 

4. Předchozí bod + kontrola kopií pojistných smluv (možná předání kopii 
pojistné smlouvy pořadateli) 



5. Předchozí bod + dobrovolný registr pojistek na webu ČSJ, ti co tam nejsou, 
tak ukážou pojistku, ti co tam jsou, mohou být namátkově na webu 
zkontrolováni 

6. Povinný registr pojistek na webu ČSJ (na závodníka – u závodníka může 
být třeba 10 pojistek) 

Vzhledem ke složitosti správného rozhodnutí o postupu a kontrole KR přesunula tento 
bod na jednání ve Vlašimi na jaře 2012. Do této doby členové KR zaujmou svá 
stanoviska k tomuto problému. 

 
 
8. Příprava jednání KR na jaře ve Vlašimi 
  

Na základě závěrů z jednání KR ve Vlašimi na jaře 2011 připravujeme opět na jaro 
2012 jednání KR ve Vlašimi spojené se školením rozhodčích 1. třídy. 
Termín jednání byl jednáním KR stanoven na 10. – 11. 3. 2012. 
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. 
Předseda KR se pokusí zajistit jako jeden z bodů jednání vystoupení zástupce 
pojišťovny RESPECT, aby podal informaci o likvidaci způsobených škod.  

 
 
9. Rozpočet KR 
  

V roce 2011 čerpáme v rámci schváleného rozpočtu. 
V rámci položky pomůcky pro rozhodčí budeme opět hodnotit nejaktivnější rozhodčí 
nějakou z vhodných pomůcek pro rozhodčí. 
Pro rok 2012 žádáme opět o stejný rozpočet jako v roce 2011, doufám, že se nám jej 
podaří v rámci zeštíhlujících se příjmů prosadit. 

 
 
10. Různé 
  

KR navrhuje na zasloužilého rozhodčího 
• Roman Bradáč 21-108 R3 (r.n. 1937) 
• Rudolf Pavka 21-180 R3 (r.n. 1944) 
• Vlasta Nováková 21-063 R3J2 (r.n. 1951) 

Předseda KR předloží tento návrh k projednání na VV ČSJ 
Martin Soušek zapracuje do soutěžního řádu věkové omezení hlavního rozhodčího a 
ředitele závodu, minimální věková hranice 18 let. 

 
 
 
 
Zapsal: Radim Vašík, 12. 11. 2012 


