
Rozhodčí – aktuální stav a 
plán práce pro rok 2021

Školení rozhodčích březen 2021

(Třemošnice on-line)



O čem chci mluvit?

1) Jaký je aktuální stav (zejména kvůli kovidu)

2) Pro jednotlivé KSJ: Jak dál?

3) Co řeší KR : Národní rozhodčí, judgevé a umpires

4) Něco o rozpočtu KR

5) Výměnný program rozhodčích ČSJ



Jaký je nyní stav (zejména z důvodu Covidu)?

• Obecně budou mandáty nastaveny s platností do 31.3, protože rozhodčí bez platného 
mandátu se na webu neobjevují. Aby byl vždy přes zimu čas udělat přeškolení.

• Automaticky byla všem rozhodčím prodloužena kvalifikaci do 31.3.2022. (Pokud již v kraji 
proběhlo přeškolení – viz následující bod).

• Někteří krajánci již zaslali seznam rozhodčích, kteří splnili kvalifikaci s platností do 
31.3.2025, nebo byli jmenováni jako Aro.

• Prosím návrhy na Zasloužilé rozhodčí (případně na Zlatý a Stříbrný odznak ČSJ)

• Cvičné testy k dispozici na Jachtařské akademii http://rozhodci.jacht-akademie.cz/ . Testy 
se skládají z 20 otázek, odpovědi Pravda/Nepravda

• Pro přístup do ostrých testů kontaktujte svého krájánka a ten se domluví s někým z 
pracovní skupiny: Soušek, Kormunda, Kafka, Brabec, Pavlovský 

• Limit 80% pro NRo, pro nové rozhodčí Ro(R2) doporučený limit 60%, ARo testy psát 
nemusí

http://rozhodci.jacht-akademie.cz/


Současný stav a jak dál?
1) Školení Rozhodčích (mimo školení a výcvik národních rozhodčích, školení judgů a umpirů)  

nechám na krajáncích. Například povinné shlédnutí videa od Vaška Brabce a poté online diskuse nad 

tímto videem můžete považovat za školení. Pokud si naplánujete něco důmyslného online, je to na 

vás. Pokud některé kraje svoje online školení otevřou i jiným krajům, budu rád.

2) Zkoušky pro nové Ro může krajánek zoorganizovat kdykoliv. Formálně by měl jmenovat Zkušební 

komisi. Zda na dobu neurčitou nebo na daný zkušební termín, nechávám na krajáncích. komise může 

být jednočlenná. 

3) Jako součást zkoušky doporučuji napsání testu na Jachtařské akademii. Cvičné testy se ukázaly 

taky jako dobrý nástroj pro vzdělávání, tak proč je nevyužít. Ale ne každému to vyhovuje. Pokud se 

vám zdá lepší (alespoň v dobách necovidových) si s daným uchazečem popovídat a dát mu zpětnou 

vazbu, tak proč ne. Na cvičné testy se dostane každý bez omezení. Na ostré testy požádejte někoho 

z pracovní skupiny (Martin S., Miloš K., Richard K., Vašek B. nebo já), aby uchazeči vygeneroval 

přístupové údaje.

4) Asistenta může dělat jakýkoliv člen ČSJ (=respektive člen jakéhokoliv subjektu, který je sdružený v 

ČSJ). Návrhy (=žádosti) na zapsání podá Martinovi S krajánek 



Národní rozhodčí, judgevé a umpires

• Národních rozhodčí a kandidáty na národní rozhodčí se budu snažit 

monitorovat. Kdo má zájem se stát národním rozhodčím, ať se ozve 

přímo mě (může konzultovat se svým krajským zástupcem).

• Praktická školení na národní rozhodčí se budeme snažit nějaké 

upořádat během sezóny (od července).  Lipenský týden – školení 

pro NJ, MČR mládeže Nové mlýny – pro mladé nadějné Ro, Slezská 

Harta – školení Nro + Ro…. 

• Teoretická školení – díky on line platformám jsme se toho spoustu 

naučili. Takže není problém něco uspořádat..



Rozpočet KR (položky pro podporu vzdělávání 
a rozvoje)
• Vzdělávání rozhodčích (60 tis.)

• Vzdělávání judge + umpire (20 tis.)

• Rozhodčí ČSJ v zahraničí - Eurosaf Ex. (50 tis.) 

• Zahraniční rozhodčí v ČR (50 tis.)

• Rozhodčí na významných závodech v ČR (40 tis.)

• nová položka Výměnný program rozhodčích v ČR (viz další slajd)

• Co je důležité: jednotlivé položky můžeme uvnitř KR přesouvat. 
Zejména kvůli kovidu musíme být pružní. 



Výměnný program rozhodčích ČR

• Určeno pro (mladé a nadějné) rozhodčí, kteří se chtějí něco naučit

• Není určeno pro výměnu mezi kraji (uvnitř kraje, nechť si jednotlivé KSJ 
vymyslí vlastní program a vlastní financování)

• Není určeno (neměl by být) určen pro zkušené národní rozhodčí (nicméně 
můžeme použít pro  NRO v prvních 2 letech po prvním jmenování)

• Prosím kluby nebo kraje, aby byly aktivní. Myslím, že není nutné řešit 
nějakou tabulku…

• Příspěvek z KR: celkem cca 20 tis (30 tis), příspěvek 1 tis Kč pro rozhodčího 
a den. Nejjednodušší výúčtování: pořádající klub vystaví fakturu svazu 
(doladit s Martinem S).


