Zápis z jednání VV ČSJ – PROSINEC

Strana 1/4

Zápis z jednání VV ČSJ
Čtvrtek, 14. prosince 2017 – YC CERE, Praha 4 - Podolí
Přítomni: Bauer, Fantová, Maier, Musil, Novotný, Soušek, Sünderhauf, Vašík
Omluveni: Smetana
KK: Švec
Host: Skořepová
1) Projednání zápisu
Zápis schválen bez připomínek.
K úkolu 17-22 (Realizovat vyplacení příspěvku pro ALT v roce 2017, a to po splnění
podmínek výzvy Komise mládeže ze dne 11. 4. 2017 zveřejněné na webu ČSJ):
Úkol trvá. M. Soušek informoval, že všechny smlouvy s ALT jsou již uzavřeny, kromě
smlouvy s ALT 29er.
K úkolu 17-31 (Stáhnout z Nechranic měřičskou váhu do skladu v Roudnici nad Labem k
Jiřímu Maierovi).
Úkol vypuštěn. R. Smetana na minulém VV uvedl, že dle informací z Nechranic byla váha
poškozena a v současnosti se jí nepodařilo nalézt. VV doporučuje vyřadit váhu z majetku
ČSJ.
K úkolu 17-33 (Po schválení příspěvků na akce MS/ME Výkonným výborem realizovat
smlouvy na jednotlivé akce MS/ME):
Úkol splněn. M. Soušek informoval, že všechny smlouvy jsou již uzavřeny.
K úkolu 17-38 (Připravit celkové zhodnocení projektu přípravy členů RD, RDJ, SCM a SpS):
Úkol trvá. M. Maier podal informaci, že na prosincovém jednání se sportovní úsek ČSJ tímto
zabýval, a že celkové zhodnocení proběhne na plánované schůzce za účasti K. Bauera, T.
Musila, M. Maiera a všech ostatních trenéru ČSJ, a to v nejbližším možném termínu v lednu
2018.
K úkolu 17-45 (Uzavřít s kluby pracujícími s mládeží smlouvy a následně jim vyplatit dotaci z
Programu II.):
Úkol trvá. M. Soušek informoval, že uzavírání smluv probíhá průběžně.
K úkolu 17-52 (Zabývat se stížností pana Josefa Janči):
Úkol trvá. K. Švec podal informaci, že Kontrolní komise ČSJ se stížností p. J. Janči stále
zabývá a shromažďuje podklady k celé záležitosti. K. Švec seznámil Výkonný výbor s
obsahem dopisu, který p. J. Jančovi poslal.
2) Informace hlavního trenéra ČSJ, včetně plnění ročních plánů RD a RDJ
M. Maier – hlavní trenér ČSJ – předložil Výkonnému výboru zprávu hlavního trenéra ČSJ a
podal informace o činnosti trenérů SCM 29er, SCM Laser a SpS.
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Výkonný výbor vzal předložené informace hlavního trenéra ČSJ na vědomí. Zpráva hlavního
trenéra je přílohou tohoto zápisu, včetně zpráv trenérů SCM 29er, SCM Laser a SpS.
M. Maier – hlavní trenér ČSJ – podal informace z prosincového jednání Sportovního úseku
ČSJ, které se uskutečnilo 7. 12. 2017. Zápis ze schůzky SÚ ČSJ je přílohou tohoto zápisu.
3) Komise vrcholového sportu, nominace na mezinárodní závody
T. Musil – KVS – informoval o tom, že KVS na základě doporučení J. Kozelského
kontaktovala za účelem budoucí spolupráce Iana Clingana. Ian je renomovaný britský kouč se
sedmnáctiletou zkušeností z RYA. KVS navrhuje zadat Ianu Clinganovi analýzu personální
struktury Českého svazu jachtingu a jeho programů včetně návrhů na úpravy. Dále KVS
navrhuje Ianu Clinganovi zadat případnou studii struktury a programů svazu jachtingu Irska,
ve kterém Ian dva roky pracoval. Tuto studii by Ian přednesl členům VV a ČSJ na konci ledna
2018 při svém pobytu v Praze. KVS také navrhuje objednat u Iana Clingana přednášku o
olympijském a paralympijském koučování, která bude zařazena do programu jachtařské
akademie ČSJ dne 30. 1. 2018 od 10:00 – 16:00 v posluchárnách Přírodovědecké fakulty UK,
(Hlavova 2, Praha 2). VV s předloženými návrhy souhlasí.

4) MČR 2017
Nebyly předloženy žádné informace.
5) Čerpání rozpočtu ČSJ 2017
VV vzal na vědomí čerpání rozpočtu ke dni 14. 12. 2017.
6) Informace předsedy a výkonného sekretáře ČSJ
D. Dvořáková – sekretář ČSJ – informovala o tom, že byla za přítomnosti Jiřího Maiera,
předsedy Inventarizační komise, dokončena fyzická inventura majetku ČSJ za rok 2017.
Na základě Usnesení Valné hromady ČSJ konané 26. 3. 2017 v Praze, která schválila
zaregistrování pobočného spolku Českého svazu jachtingu, a to Krajského svazu ČSJ –
Olomoucký kraj (KS ČSJ - Ok) ukládá Výkonný výbor R. Vašíkovi připravit návrh na vklad
pobočného spolku do veřejného rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze. Dále VV
ukládá D. Dvořákové zanést návrh na vklad pobočného spolku ČSJ (KS ČSJ – Ok) na
Městský soud v Praze.
VV jednohlasně schválil prodloužení smlouvy PR manažerky E. Skořepové do 30. 6. 2019, a
to za stávajících podmínek.
Výkonný výbor obdržel žádost předsedy ČWA M. Rašky o vytvoření pozice profesionálního
trenéra v rámci SCM pro třídy BIC Techno a RS:X. Dále předseda ČWA opětovně žádá o
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příspěvek pro rozšíření olympijské třídy RS:X, aby závodníci, kteří již věkově vyrostou z
juniorské třídy BIC, mohli dále pokračovat v závodní činnosti v olympijské třídě.
VV rozhodl jednohlasně žádosti o finanční příspěvek na nákup prkna RS:X nevyhovět.
Žádost o vytvoření pozice trenéra SCM lodních tříd Bic Techno a RS:X vzal VV na vědomí.
V současné době projednává podmínky možného angažování Karla Lavického na pozici
trenéra LT Bic Techno a RS:X .
7) Různé
E. Skořepová – PR – informovala, že veletrh FOR BOAT se bude konat v termínu 9. – 11. 3.
2018 na výstavišti v Letňanech.
M. Soušek – STK – podal informaci z jednání STK ke tvorbě CTL 2018, které se uskutečnilo
2. 12. 2017 na Strahově. Pracovní verze CTL 2018 je zveřejněna v aktualitách na webu ČSJ.
M. Maier – TMK, hl. trenér ČSJ – podal informaci o tom, že proběhlo zpětné předání
materiálu (plachetnic 29er a motorové čluny ČSJ) do skladu v Roudnici nad Labem.
K. Fantová – KKK – podala informaci o tom, že rozeslala pozvánku na setkání předsedů
klubů a krajů, které se bude konat 12. – 14. 1. 2018 v Třemošnici.
Z. Sünderhauf – TMK, PR – informoval, že 6. února 2018 se uskuteční přednáška pro širokou
jachtařskou veřejnost za účasti Milana Koláčka a Jeana Le Cam (simultánní překlad
z francouzštiny do češtiny zajistí Zuzana Koláčková).
Z. Sünderhauf – TMK, PR – informoval o tom, že 8. 12. 2017 byl spuštěn web Jachtařské
akademie. Přístup na stránky je možný též na webu ČSJ proklikem přes logo Jachtařské
akademie.
Z. Sünderhauf – TMK, PR – informoval o tom, že 28. 11. 2017 se uskutečnilo pracovní
jednání trenérsko-metodické komise ČSJ. Zápis z jednání TMK je přílohou tohoto zápisu.
Z. Sünderhauf – TMK, PR – informoval o tom, že byla vydána příručka „Jachtařský deník pro
mládež“, která vychází z metodiky RYA. F. Bauer podle ní postupuje v Pilotním projektu Jachting v hodinách tělesné výchovy v ZŠ. Tato příručka by měla sloužit jako základní
metodika u Jacht kempů, příměstských táborů atd. VV bere tuto informaci na vědomí.
R. Vašík – místopředseda ČSJ, KR – informoval o zamítavém rozhodnutí odvolací komise ve
věci odvolání kormidelníka plachetnice First 35 (CZE 2) Martina Pospíšila proti rozhodnutí
protestní komise závodu Mistrovství ČR – 21. Česká námořní rallye.
R. Vašík – místopředseda ČSJ, KR – podal informaci z jednání Komise rozhodčích, které se
uskutečnilo 2. 12. 2017 na Strahově. Zápis z jednání KR je přílohou tohoto zápisu.
VV jednohlasně schválil návrh KR na jmenování zasloužilých rozhodčích ČSJ následovně:
59 Ladislav Martinec (1952); 146 Jiří Střítězský (1939); 198 Pavel Kamenský (1945); 368 Jiří
Jenšík (1942); 485 Ivan Sikora (1945); 94 Jaroslav Ircing (1950).
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Předání jmenovacích diplomů se uskuteční na Valné hromadě ČSJ, která se bude konat 17.
března 2018.
R. Vašík – KR – informoval o tom, že jednání Komise rozhodčích se uskuteční 3. – 4. 3. 2018
v Třemošnici. Jednání KR bude spojené se školením národních rozhodčích.
K. Švec – KK ČSJ, HZS ČSJ – informoval o schůzce krajských náčelníků HZS ČSJ, která se
konala 2. 12. 2017 na Strahově. Zápis ze schůzky náčelníků HZS ČSJ je přílohou tohoto
zápisu.
Příští zasedání VV se bude konat ve čtvrtek 18. ledna 2018 v YC CERE.

Seznam příloh zápisu:
1. Zpráva hlavního trenéra ČSJ
2. Zpráva trenéra 29er SCM
3. Zpráva trenéra SpS
4. Zpráva trenéra SCM Laser
5. Zápis ze schůzí SÚ ČSJ
6. Zápis z jednání KR
8. Zápis ze schůzky náčelníků HZS ČSJ
9. Zápis ze schůzky TMK

Zpráva Hlavního Trenéra Prosinec 2017
RD - A
Viktor Teplý- Plní svůj jachtařský plán, udržuje si velmi dobrou fyzickou kondici. Příkladně
spolupracuje s koučem Klímou a plní plán fyzické přípravy. Viktor absolvoval v listopadu fyzickou
přípravu v Čr a v prosinci od 4 do 17 trénink camp na Gran Canarias s následující regatou GC
Sailing Week a skončil na 3. místě, což je bezva výsledek v přípravném období.
Ondřej Teplý- Ondra jede dál podle plánu v zimní přípravě v Athénách se silnou tréninkovou
skupinou a v Listopadu odtrénoval na vodě 18 dní ve všech podmínkách. V Prosinci odtrénoval
dalších 16 dní a ukončil rok ve výborné jachtařské kondici a také fyzicky je na tom velice dobře.
Plní plán jak jachtařské tak fyzické přípravy maximálně.
Karel Lavický- Karel absolvoval v listopadu a v prosinci tréninkový camp v Cadizu v rámci
své tréninkové skupiny. Karel je na tom fyzicky velice dobře, plní nastavený plán a ukončil svoji
letošní aktivitu v dobré formě 14. prosince. Momentálně se bude připravovat v ČR.
RD-B
Štěpán Novotný se připravoval v rámci plánu se zaměřením na fyzickou přípravu v
Listopadu v ČR a poté se se také přesunul na camp v rámci silné mezinárodní skupiny na Gran
Canarias a také závodil na regatě GC Sailing Week a skončil na 15 místě. Štěpán trénuje a pomalu
se zlepšuje a současně buduje svoji fyzickou kondici.
Jakub Halouzka- Kuba po soustředění na Gardě trénoval v ČR a hlavně se připravuje po
fyzické stránce. Dohání váhu, stejně jako Štěpán, současně se zaměřením na vybudování dobré
kondiční připravenosti v zimním období. Kuba byl také nemocen, ale již je fit a pokračuje v
přípravě.
Martina Bezděková- Martina je novým členem RD B a momentálně se připravuje v Cadizu
se svým privátním koučem. Martina se zařadila do tréninkového procesu ve fyzické přípravě pod
vedením Toma Klímy. Martina se letos zlepšila, a proto dostala šanci v RD-B.
RD
49er FX Živná/Živná jsou nově zařazené v RD.
49er FX Vadurová /Tkadlecová jsou také nově zařazené v RD.
Nacra17- Nové tváře v RD jsou Koštýř/Kulhánková
Další radostnou zprávou je, že Veronika Kozelská Fenclová se vrací a zahájí přípravu na kvalifikaci
na OH již na Mallorce 2018.
SPS Optimist - Naši nejmenší již ukončili celkem úspěšnou sezonu a pomalu míří k další. Tondovi
Mrzílkovi patří velký dík za jeho práci a Tonda pomalu připravuje sezonu 2018.
SCM 29'' - Tato skupina pod vedením Davida Křížka zakončila sezonu campem na Gardě 14. - 19.
listopadu s Italským teamem. Mateo Ferraglia s Kreyzonem vedli tento letošní tréninkový camp
společně a byl pro zúčastněné velkým přínosem. Také skupina 29'' je již v zimním režimu.
SCM Laser- tato skupina již pod vedením Michala Smolaře ukončila letošní činnost a po Campu na
Gardě a zrušeném Tréninkovém campu v Holandsku je již v zimním režimu. Laseristi měli sezonu

velmi dlouhou a letos také velmi náročnou.
Všichni členové SCM stávající i nově nominovaní se zúčastnili kontrolních fyzických testů
v Brně pod vedením Tomáše Klímy.
Velký dík také patří Johance Rozlivkové, která se podílela velkou měrou na téměř všech akcích
SCM Laser jako asistent trenéra a odvedla velký kus práce.

YOUTH WORLD SAILING CHAMPIONSHIP - SANYA 2017 CHINA
Ben Přikryl
Lucie Keblová

30/51 Laser Radial
33/40 Laser Radial

Šimon Mareček
Jan Svoboda

25/30

29''

Trenér David Křížek a Johana Rozlivková
Letošní poslední výsledek pro Český jachting.
Letošní sezona byla plná očekávání skvělých výsledků. Realita je ovšem trochu jiná a po letech
minulých jsme letos v juniorských i seniorských kategoriích malinko opustili horní příčky v
mezinárodních regatách. Je to ovšem jachting a tak věřím, že se nám v roce 2018 bude dařit lépe.
Našim nadějím přeji hodně úspěchů a trenérům pevné nervy.
Přeji Veselé vánoce a Šťastný Nový rok.
Ahoj Majčus

Sportovní centrum mládeže
Lodní třída 29er
David Křížek - trenér SCM
2. prosince 2017

Pravidelná měsíční zpráva o činnosti 11/2017

V listopadu se na Lago di Garda v Circolo Vela Arco konalo soustředění Sportovního centra
mládeže ve spolupráci se zahraničním trenérem. Tím se nakonec stal skvělý Matteo
Ferraglia, který je nejen úspěšným závodníkem, ale v předchozích letech byl také coachem
olympijského týmu USA.
Akce se konala od 15. do 19. listopadu. Podmínky byly naprosto skvělé. Trénovalo se
dopoledne i odpoledne a účastníci načerpali řadu nových zkušeností jak z oblasti techniky
jízdy, tak i z taktiky. Spolupráce se nesmírně vydařila a byla dobrým prodloužením sezóny
zejména pro posádku Šimon Mareček a Jan Svoboda, kteří v prosinci odlétají reprezentovat
na Youth Sailing Wolrd Championship do Číny.
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29er
Soustředění se
zahraničním
trenérem na
Lago di Garda

Soustředění se zúčastnily celkem tři posádky. Původně měl jet také Adam Ott s Davidem
Muzikářem, ale kormidelník na poslední chvíli onemocněl. Totéž postihlo Matěje Vítovce,
kterého nahradil nově příchozí Michal Krsička.
Na Lago di Garda i v listopadu panovaly velmi příznivé podmínky. Na vodu jsme vyplouvali
na ranní severní vítr většinou v 9:30h. Dalo by se vyplout i dříve, ale čekali jsme na
příznivější teploty s příchodem slunce do údolí. V poledne, když vítr zeslábl, byla pauza na
oběd a odpočinek a na odpolední vítr, který byl většinou slabší, se pak pokračovalo v
tréninku.
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Hodnocení posádek:
Šimon Mareček a Jan Svoboda - Posádka poctivě trénovala na svůj poslední závod na
29eru, který je čeká v prosinci v Číně. Podařilo se zlepšit koordinaci v přitahování plachet
během točení spodní bóje a předstartovní manévry. Tým má celkově již poměrně velkou
hmotnost, ale je na vrcholu svých jachtařských dovedností.
Michal Krsička a Martin Krsička - Kormidelník posádky Matěj Vítovec se nemohl akce ze
zdravotních důvodů zúčastnit, a tak jej nahradil nově příchozí Michal Krsička. Ten zvládal
loď ve slabém a středním větru velmi dobře a rychle se zlepšoval i v silném. Velký díky za to
patří Martinovi Krsičkovi, který jako zkušený kosatník hodně pomohl.
Jaroslav Čermák a Petr Košťál - Naše v současné době nejperspektivnější posádka
zlepšila předstartovní manévry a zejména rychlost na stoupačku v silném větru. Posádka
má dobré nasazení, ale je třeba investovat do vybavení (hlavní plachta, genakr a
nastavitelné vanty).

Nyní nás čeká Youth Sailing World Championship v čínské Sanye. Reprezentovat nás
budou Šimon Mareček a Jan Svoboda. Je to naše nejzkušenější a nejlepší posádka, ale
předpověď slabšího větru jim příliš nenahrává. Budeme tedy doufat ve změnu počasí a
držet palce.

Za SCM 29er vypracoval trenér
David Křížek
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Zpráva trenéra SPS za listopad a prosinec 2017
Během listopadu a prosince byly hlavními úkoly:











Příprava lednové akce ve Španělsku-soustředění a závod
Účast na MČR TR Q
Hodnocení pololetí a celkového přínosu podpory ALT Optimist od ČSJ
Vyúčtování akcí druhého pololetí –Garda, grant Dziwnow
Plánování prvního pololetí 2018-Španělsko II, Garda Meeting
Vytvoření plánu na sezónu 2018
Nominace na MS a ME 2018-průběžné výsledky, zájemci o účast, platba záloh
Účast na schůzích SÚ, TMK, STK ČSJ, strategie lodních tříd
Úklid, vyčištění a zazimování člunu ČSJ, předání v Roudnici
V plánu byla ještě prosincová akce Torrevieja trenink+ Alicante závod, ale pro malý zájem se
neuskutečnila

Děkuji všem trenérům a rodičům, se kterými jsem spolupracoval za pomoc.
Hlavně děkuji závodníkům za odpovědný přístup a všem, kteří náš tým opouštějí a přecházejí na jiné
třídy, aby se jim dařilo.
Tonda Mrzílek

ZPRÁVA TRENÉRA
Laser team
Za období: 1.11. - 31. 12. 2017
Po návratu ze soustředění na Gardě následoval týdenní odpočinek a úkol všech byl vstoupit do
fáze kondiční přípravy a zahájit tak přípravné zimní období.
Na konci měsíce listipadu jsme měli dohodnutý trénink s holandským týmem v Medembliku,
který jsme byli nuceni odvolat z důvodu velmi nepříznivých povětrnostních podmínek a veliké
zimy. Předpověď, kterou jsme sledovali a konzultovali i s holandským koučem se nakonec skutečně
vyplnila a v Holandsku foukal vítr o síle 40-45 uzlů, a to několik dní, bohužel škoda.
Individuální příprava tedy nepřerušeně pokračovala dále a na začátek měsíce prosince jsme
naplánovali Kondiční testy s Tomášem Klímou, již tradičně na gymnáziu L. Daňka.
Testů se zúčastnili Ben Přikryl, Mario Nuc, Martin Kmenta, Jiří Himmel, Víťa Moučka, Kateřina
Švíková, Bára Švíková, Klára Himmelová, Bára Košťálová. Z testů byli omluveni Jakub Halouzka
a Lucie Keblová ze zdravotních důvodů a Martina Bezděková, která zahájila zimní přípravné
období tréninkem v Cádizu.
Testy opět ukázaly veliké rozdíly v kondiční zdatnosti mezi jednotlivci, proto jsme velmi
důrazně apelovali na poctivost a důležitost kondiční přípravu po celou dobu zimní kondiční
přípravy.
V zimním období bude určen termín kontrolních fyzických testů, abychom měli jasné vědomí, že
se úroveň přípravy zvedla a výsledky očekáváme ve výrazně vyšší kvalitě.
Zároveň jsme se s Tomášem Klímou dohodli, že od ledna 2018 převezme dohled a vedení
kondiční přípravy asistentka Laser týmu – trenérka Johana Rozlivková, která bude nadále s
Tomášem vše konzultovat. Tomáš se bude věnovat hlavnímu RD.
Po návratu z Brna odcestovala výprava na MSJ ISAF do Číny, kde nás reprezentují na Lar Ben
Přikryl a Lucie Keblová, trenérsky zajišťuje oba svěřence Johana Rozlivková, hlavní trenér výpravy
je David Křížek, který má na starosti posádku Mareček Svoboda na 29er.
Tak držme palce, uvidíme, s jakými výsledky se výprava vrátí!
Měsíc leden začne testováním všech členů RD, RDJ a SCM na brněnské Fakultě Sportovních
studií pod vedením Doc. Dovrtělové a Tomáše Klímy, oba trenéři Laser týmu budeme též přítomni.
!!! Všem přeji za celý tým Laser krásné Vánoce a vše nejlepší do Nového roku 2018 !!!

V Jilemnici, dne 13.12.2017

Michal Smolař
trenér SCM Laser

Zápis ze schůze Sportovního úseku 12/2017
Přítomni: Michael Maier, Michal Smolař, Tonda Mrzílek, Václav Novotný
Hosté : Tomáš Musil
Omluveni: David Křížek
Datum konání : 7. prosince 2017
Program/Projednané body
1) SCM 29''
-Zvýšit aktivitu celého seskupení třídy 29''
-Zlepšit prezentaci LT 29''
-Pokusit se lépe propojit s ostatními třídami - Feva,420,Q a ostatní
-Po kontrole všech lodí je potřeba aby bylo investováno - hlavně do plachet
-Otázka Vedení asociace 29'' se už řeší(stále je předsedou LT Michal Smolař)
-Rozdělit povinnosti mezi trenéra třídy a nového vedení 29''
-Zapojit do fyzických testů i členy SCM 29'' a zajistit jejich sportovní/fyzickou
přípravu.
-Hodnocení činnosti SCM 29''
2)SCM Laser
-Projednání výhrad trenéra k některým členům SCM ohledně jejich momentální
kondice, sportovní přípravy a stavu jachtařského materiálu který používají
-Pozitivní hodnocení přípravy Štěpána Novotného a Martiny Bezděkové
-Pozitivně hodnocena také aktivita V. Moučky.
- Nově přijatí členové SCM ihned zapojit do tréninkového procesu
-Brno-Testování fyzické kondice členů SCM
-Johana Rozlivková převezme agendu kontroly a plánů fyzické přípravy
-Požadavek LT na stavbu konstrukce na pro podvozek na 3 až 4 lodě
-Hodnocení činnosti SCM Laser
3)SPS Q
-Administrativa a plánování na sezonu 2018
-Projednání problému spolupráce s rodiči závodníků
-Podpořit závodníky, kteří absolvují nejvíce akcí SPS
-Bod o včasném odchodu z Q na ostatní třídy a směrování na nové možnosti v
v jiných LT.
- Hodnocení činnosti SPS jako celku
4) Různé
-Stav motorových člunů po sezoně
- stav výměny a přijímání nových členů SPS
-ALT by měli pravidelně předložit návrh / výběr v žákovských kategoriích do
SPS/SCM
-Změna ve vedení administrativy fyzické přípravy a příprava na nové přerozdělení
Klíma / Rozlivková
-Nově přijatí členové RD,RD B se musí ihned zapojit do systému fyzické přípravy
a zároveň absolvovat fyzické kontrolní testy.
- Kontrola a hodnocení RD A a RD B včetně kontroly jejich fyzické kondice.
Výhrady pouze u Kuby Halouzky.
-Diskuze ohledně přípravy na Aarhus 2018

-Přihlášky již odeslány/paní Dvořáková
-Youth World sailing Championship- Kreyzon /Johana Rozlivková - Trenéři
-Ben Přikryl a Lucka Keblová Laser Radial; Šimon Mareček/Jan Svoboda 29''
hodnocení po návratu na schůzi SU v lednu 2018
- Oblečení pro trenéry a jejich vybavení- probíhá
- Oblečení pro RD je stále v jednání
- Nákup nového univerzálního vleku pod motorák
- Hodnocení činnosti a přípravy členů RD A a RD B
V Praze dne 15.12.2017

Zápis provedl - Michael Maier
-

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

stránkách

ČSJ

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.

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.

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

Soušek

Evidence rozhodčích: (návrhy
jmenování národních rozhodčích,
sledování směrnice D3, vyhodnocování
Aktivity rozhodčích)

Soušek, Vašík

Zpracování výsledků a související
činnosti: RaceControl, analýza a návrhy
opatření
Skupina pro zkoušení, jmenování a
znovujmenování národních
rozhodčích

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.
Plnění úkolu je průběžně
prováděno uspokojivým
způsobem. Diskuze nad
návrhem úpravy směrnice
D3 – viz samostatný bod
tohoto jednání.

Sehnal, Vašík,
Soušek

Úkol na rok 2017 splněn v
pořádku.

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
Kraj 12
Kraj 13
Kraj 14+15
Kraj 16+17
Kraj 18
Kraj 19
Kraj 20
Kraj 21
Kraj 22
Kraj 23
Kraj 24
Zahraniční

32 rozhodčích (-8)
14 rozhodčích (-8)
46 rozhodčích (-14)
39 rozhodčích (+2)
54 rozhodčích (-6)
9 rozhodčích (-2)
11 rozhodčích (-3)
8 rozhodčích (-6)
43 rozhodčích (-10)
9 rozhodčích (-1)
7 rozhodčích (-1)
25 rozhodčích (-4)
2 rozhodčích

1296,0 b.
152,0 b.
1478,5 b.
538,0 b.
1080,0 b.
147,0 b.
67,0 b.
434,0 b.
2058,5 b.
368,5 b.
216,5 b.
389,0 b.
30,0 b.

40,5 b./rozhodčí
10,9 b./rozhodčí
32,1 b./rozhodčí
13,8 b./rozhodčí
20,0 b./rozhodčí
16,3 b./rozhodčí
6,1 b./rozhodčí
54,3 b./rozhodčí
47,9 b./rozhodčí
40,9 b./rozhodčí
30,9 b./rozhodčí
15,6 b./rozhodčí
15,0 b./rozhodčí

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 Zsouboru 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

Zápis
z jednání komise HZS ČSJ v Praze dne 2. 12. 2017
Přítomni: Viz prezenční listina

Program:
1. Uvítání
schůzku zahájil K. Švec, přivítal přítomné a poděkoval za dobrou práci v uplynulé sezoně. Byla
provedena prezence a přítomní byli seznámeni s programem jednání.
2. Stav členské základny HZS ČSJ, plán školení na rok 2018, hodnocení aktivity členů, web ČSJ na
rok 2018
R. Vašík přednesl obšírnou zprávu o stavu členské základny HZS ČSJ v jednotlivých krajích a návazné
potřebě proškolení stávajících záchranářů na jaře 2018. Na 10. 2. 2018 je naplánováno školení
v Duchcově především pro kraje 11, 12, 16 a 17 (uspořádání zajistí Martin Kršňák), na 24. 2. 2018 je
naplánováno školení v Brně především pro kraje 19, 20, 21 a 24 (uspořádání zajistí Radim Vašík) a na
10. 3. 2018 je naplánováno školení v Plzni především pro kraje 14 a 15 (uspořádání zajistí František
Viták).
V rámci zadávání aktivity členů a jejího schvalování bylo konstatováno, že v roce 2018 bude zadávání
a schvalování probíhat stejně jako v roce 2017.
R. Vašík informoval, že na začátku roku 2018 bude spuštěn nový web ČSJ. Zásadní změny budou
v rámci databázových struktur webu a zcela nového administračního rozhraní webu. Toto bude mít
dopad na vedení členské základny členů HZS ČSJ. Případný dopad na postup zadávání a schvalování
aktivity členů HZS ČSJ bude operativně zapracován do příslušných směrnic.
3. Zprávy z krajů
Záchranáři na jednotlivých vodách v krajích pracují spolehlivě a nejsou žádné větší problémy. Na
Vltavě se zahušťuje provoz, takže služba při trénincích a závodech je náročnější. Nepořádek přináší
příliš mnoho trenérů – rodičů, kteří jezdí při závodě, aniž by se registrovali u ředitele závodu na
příslušném formuláři. V diskuzi k tomu byla zdůrazněna nutnost dodržovat Soutěžní řád ČSJ a byly
zdůrazněny i aspekty řešení eventuelních pojistných událostí, kdy veškerá odpovědnost jde v plné
míře za řidičem člunu, který není v závodě registrován.
R. Vašík informoval o problematice týkající se v.n. Vranov. V roce 2017 příslušná SPS nevydala kladné
stanovisko k provozu motorových člunů pro zajištění závodů (ani pro čluny s výkonem do 10 kW).
Díky tomu je téměř nereálné na této vodě pořádat závody. V současné době je připravováno
stanovisko za ČSJ k tomuto problému za asistence Katky Fantové a Petra Novotného (a jeho právníků)
z APL. Situaci budeme dále sledovat a dále budeme hledat formu pomoci.
4. Rozpočet
V současné době probíhá příprava rozpočtu ČSJ na rok 2018 pro Valnou hromadu ČSJ, která bude

probíhat v březnu 2018. Do rozpočtu byla pro kapitolu HZS ČSJ navržena částka 517 000 Kč, což
odpovídá rozpočtu roku 2017.
5. Vysílačky
Bylo přiděleno 16 ks vysílaček Polmar Navy 15 F: Vysočina 4 ks, Jihomoravský 4 ks, Severočeský 3 ks,
Pardubický 2 ks, Jihočeský 2ks a Středočeský 3 ks. Další vysílačky budou pořízeny z rozpočtu 2018.
V souvislosti s provozováním těchto námořních vysílaček VHF byl pověřen J. Rozsypal jednáním s ČTÚ
o možnostech školení operátorů pohyblivé radiové služby.
6. Odznaky HZS
Z pléna komise HZS ČSJ převládl názor, že není žádoucí pořizovat nové odznaky HZS.
7. Diskuze
Diskuze probíhala průběžně k jednotlivým bodům programu.
Mimo jednotlivé body programu byla diskutována i problematika povolení provozování motorových
člunů členy HZS ČSJ na soustředěních a závodech k výkonu prevence, dohledu a záchrany. Dopis
z Ministerstva dopravy ČSR, který mohou členové HZS ČSJ dozorovým orgánům (Policie ČR, SPS, …)
předkládat se jeví jako nedostatečný, nicméně přes nesmírné úsilí se prozatím nepodařilo získat
žádný dokument, který by mohl mít větší právní váhu. I tak se bude vedení HZS ČSJ snažit tuto
problematiku dále řešit.
Dále byl řešen požadavek některých členů komise HZS ČSJ na to, aby aktivitu členů HZS ČSJ na
závodech zadávali přímo do RaceControlu rozhodčí závodu. K tomuto se vyjádřil R. Vašík, jako
předseda komise rozhodčích ČSJ, že rozhodčí jsou již nyní administrativou k závodu přetíženi a
sledování aktivity členů HZS ČSJ si záchranáři musí řešit sami, protože rozhodčí na tuto práci nemají
dostatečné kapacity.
Byla také otevřena otázka, zda by bylo možno průkazy členů HZS ČSJ vydávat přímo na školeních, a to
bez další diskuze k této problematice. Otázka tak může být znovu otevřena na dalším jednání komise
HZS ČSJ, nicméně pokud by toto mělo fungovat, bylo by potřeba před každým školením doladit
administrativu ke všem frekventantům, což se prozatím nejeví zcela reálně.
8. Závěr
Závěrem poděkoval K. Švec všem za účast a popřál všem úspěšnou sezónu 2018.

Zapsal K. Švec a R. Vašík

Pracovní schůzka Trenérsko metodická komise dne 28. 11. od 14 hod v Jacht klubu CERE.
Účastníci:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Zdeněk Sünderhauf
Michael Maier
Antonín Mrzílek
Josef Čermák
František Bauer
Tomáš Karas

Omluven :
7) Michal Smolař
Nepřítomni:
8) Michal Kučera
9) František Košvica
Hosté:
10) Radek Sünderhauf
11) Pavel Fulín
Zápis z jednání:
1) Účastníci byli seznámeni s vyvíjeným Webem Jachtařské akademie. Pracovní verzí je provedl a
vysvětlil Radek Sünderhauf (manažer projektu) s Pavlem Fulínem ( e-learningová část a
testování). Všichni zúčastnění již viděli pilotní projekt a měli konkrétní připomínky- velká
pochvala. Některé funkce se budou ještě upravovat např. rozkliknutí videa přes celou
obrazovku, atd. Začátkem prosince dojde k ostrému spuštění. Zatím Jachtařskou akademii
najdeme v testovacím režimu na: http://www.jacht-akademie.cz/index.php?pes=1 . Od
prosince by měla již fungovat na www.jacht-akademie.cz .
2) Bylo vysvětleno, jak se zpracovávají techniky jízd u jednotlivých tříd. Hotové jsou techniky jízd
Fireball a Melges, připravují se Cadet- Zdeněk Parůžek, Bic Techno- Pavel Kamneský, FevaMilan Hájek, 29er- David Křížek, Laser- Martin Trčka, Optimist- A. Mrzílek. A. Mrzílek projevil
obavu, že má málo materiálu pro třídu Optimist. Je možno využít zahraničních materiálů. Fr.
Bauer poslal materiály, které jsou již zpravované, a můžeme je použít. Výborné materiály pro
začínající jachtaře má Michal Kučera. Z. Sünderhauf se s M. Kučerou sejde ještě do konce roku.
3) Informace o proběhlých, praktických seminářích a naplánovaných na rok 2018. Forma
vyhovuje, některé požadované úkoly by bylo dobré zadat účastníkům předem. Scénáře
tréninků od K. Kozelského rozpracovat (např. animace), vystavit na Jachtařskou akademii a
měly by sloužit jako základ pro Praktické semináře. Úkol pro Tomáše Karase. Některé
přednášky se budou muset natáčet znovu- A. Mrzílek, M. Kučera, Dovrtělová, H. Chlumská.
4) U Praktických seminářů v úvodu se zaměřit na získání dovedností provozování trenérských
člunů a jejich údržbu. První pomoc a záchranářské dovednosti- to již probíhá.
5) Vysvětlen záměr- teoretické části pro udělení trenéra ČSJ se naučit z postupně publikovaných
videí a pomocí e-learningových testů splnit požadavky. Následně bude připuštěn k Praktickým
seminářům. Zatím takto řešíme zkoušky na trenéra III. třídy. Úkol pro Josefa Čermáka.
6) Máme přidělenu Rekvalifikaci na trenéra II. třídy od MŠMT na 150 hodin. Obdobně se skládá
z teoretické a praktické části. Půjde o kombinaci Workshopu, e-learningového vzdělávání a
testování a Praktických seminářů. Úkol pro Michala Smolaře. Z. Sünderhauf se s ním sejde
individuálně.
7) Info o propojení Jachtařské akademie s Webem ČSJ. Zatím prokliky přes Loga, postupně dále
sbližovat. Na tomto shoda.

8) Michal Maier navrhuje jako součást JA - informace o jachtařských revírech v ČR a relevantní
informace o Jacht klubech v jejich blízkosti, včetně informace jak vstoupit do Jacht oddílů. Úkol
pro Z. Sünderhaufa.
9) Schválena příručka- „ Jachtařský deník pro mládež“, která vychází z metodiky RYA. F. Bauer
podle ní postupuje v Pilotním projektu- Jachting v hodinách TV v ZŠ. Tato příručka by měla
sloužit jako základní metodika u Jacht campů, Příměstských táborů atd. Následně bude
předložena na VV ČSJ.
10) Další schůzka TM komise proběhne dne 27. února 2018 od 14 hod v CERE. Prosíme F. Bauera
o rezervaci.
Zapsal dne 3. 12. 2017

Josef Čermák a Zdeněk Sünderhauf

