
Pozvánka na korespondenční jednání KR – podzim 2021 
 
Jednání komise rozhodčích proběhne v sobotu 27.11.2021 od 14:00 on-line přes MS Teams. Před ní v 10:00 
proběhne diskuse na téma Nástroj pro výpočet výsledků. Zda chceme způsob zpracování výsledků 
posunout, jaký směrem nebo jestli chceme zůstat u Race controlu. Jednání Komise je veřejné, v případě 
nutnosti rozhodovat hlasováním mají hlas členové komise (zástupci jednotlivých KSJ), ostatní účastníci mají 
pouze hlas poradní. Ale vítání jsou všichni národní rozhodčí a zástupci pořadatelů významných závodů. 
 
Členové KR: Marek Pavlovský, Martin Soušek (11), Josef Čermák (12), Karel Luksch (13), Dominik Dragoun 
(14+15), Petr Háma (16+17), Miloš Kormunda (18), Martin Srdínko (19), Ríša Kafka (20), Martin Malec Vašík 
(21), Marek Směšný (22), Petr Přikryl (23), Jarda Kuřava (24) 
A zvu další účastníky s hlasem poradním, zejména národní rozhodčí a pořadatele velkých závodů  
 
Diskuse na téma Nástroj pro zpracování výsledků, online přes MS Teams (sobota 27.11.2021, zahájení 
v 10:00) 
odkaz zde 
 
Jednání Komise rozhodčích, online přes MS Teams, sobota 27.11.2021, zahájení ve 14:00. 
odkaz zde 
 
 
Body programu Komise rozhodčích: 
 
1)  čerpání rozpočtu 2021 a případný návrh programu pro rok 2022 
2)  vyhodnocení sezóny 2021 (z pohledu KR) 

• Výcvik a jmenování nových národních rozhodčích (NRo, NJ, NU) 

• Školení rozhodčích při závodech (při Lipenském týdnu, při MČR juniorů na Nových Mlýnech, při 
MČR team racingu) 

• Výměnné programy, naši rozhodčích v zahraničí a zahraniční rozhodčí u nás  

• Školení (národních) rozhodčích on-line 

• Zkušební testy (jachtařská akademie) 
3)  vyhodnocení sezóny (z pohledu jednotlivých krajů) 

• Školení rozhodčích na úrovni krajů 

• Rozhodčí – prodloužení kvalifikace, nové kvalifikace, asistenti rozhodčího 
4)  informace o ZPJ a dalších materiálech: 

• ZPJ přeloženo a distribuováno na jaře 2021. 

• Kniha rozhodnutí pro závod družstev (první překlad do češtiny) 

• Kniha případů (aktualizace na verzi 2021-24) 
5)  další plány pro rozvoj rozhodčích  

• příprava jarního semináře v Třemošnici 
6)  informace z odvolací komise 
7)  různé 

• nástroj pro zpracování výsledků (Race Control nebo něco nového?) 
 
 

V Brně, 20.11.2021 
 

 Marek Pavlovský 
Předseda KR 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTZkYmJhMDItZGE4My00M2FhLWE1ZDMtZmFlMmI5YzBiZmIw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225666019b-6065-4690-8cca-d1737144f621%22%2c%22Oid%22%3a%22aef7d3f2-4b5d-48cd-972e-12b4536fbfc1%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjRhZjA0NGUtNDdlZi00MTNjLWE5YjktZmMyN2UyN2YxMWIy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225666019b-6065-4690-8cca-d1737144f621%22%2c%22Oid%22%3a%22aef7d3f2-4b5d-48cd-972e-12b4536fbfc1%22%7d

