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Obsah přednášky/ tohoto zamyšlení

• Co jsou naše hlavní cíle? 
• Co musí umět/splňovat hlavní rozhodčí závodu 

(bez ohledu na kvalifikaci)?
• Co má umět (regionální) rozhodčí?
• Asistent rozhodčího
• Minimální kvalifikace HRO pro jednotlivé úrovně 

závodů
• Co očekáváme od národního rozhodčího, 

národního judge a národního umpira?Příprava a 
výcvik rozhodčích

• Semináře a školení 2020



Co jsou naše hlavní cíle?

• udržet naše rozhodčí, aby jim rozhodcování 
přinášelo uspokojení a pocit realizace 
(respektive aby pozitiva převažovala nad 
negativy)

• zajistit, aby naše činnost byla atraktivní 
• zajistit, aby každý rozhodčí si mohl najít “svoji 

parketu” (tzn. splnit výše uvedené body)
• získávat nové členy do našich řad



Hlavní rozhodčí (bez ohledu na kvalifikaci) 
musí znát nebo mít povědomí o:

1) právní odpovědnosti (pořadatele a rozhodčího)
2) problematice zdravotních prohlídek
3) odpovědnosti za škodu způsobenou plavidlem respektive 
pojištění
4) provozu člunů se spalovacím motorem (podle toho, kde se 
závod pořádá)
5) požadavky plavební správy, povolení závodu
6) další požadavky zákonů, kraje, ORP, obce..
Hlavní rozhodčí musí být starší 18 let. 
Toto je spíše záležitost soutěžního řádu, do směrnice D3 bych dal jen obecnou větu s 
odvolávkou.
Nicméně je naši povinnosti se této problematice věnovat v rámci vzdělávání 
rozhodčích. Ve spolupráci s komisí závodů. 



Kdo je (by měl být) národní rozhodčí 
(NRo/R1)?

Národní rozhodčí (National Race Officer) umí , chce umět 
a je ochoten:

1) řídí mezinárodní závod o jednom nebo více okruzích v 
ČR anglicky nebo v zahraničí (Super Super),  nebo

2) řídí národní závod o jednom nebo více okruzích 
kdekoliv v ČR (Super) ,  nebo

3) řídí národní závod o jednom nebo více okruzích u sebe 
v klubu, nebo

4) samostatně velí (má na starosti) startovní loď, pilot 
(druhá strana čáry), horní bojky, cíl+výsledky kdekoliv v 
ČR.



Rozhodčí (Ro/R2+3)

Rozhodčí (R2+3) umí, chce a je ochoten:
• vést závody nebo jinak se podílet na organizaci 

závodu a
• nespadá do kategorie Národní rozhodčí (R1) nebo 

Asistent rozhodčího 
Poznámka: pro jmenování musí absolvovat školení a 
udělat testy a musí mít zkušenosti jako závodník 
nebo musí mít praxi jako asistent rozhodčího 



Asistent rozhodčího 

• Je člen ČSJ, který je ochotný jakýmkoliv způsobem 
pomoci při pořádání a řízení závodů

• necítí se, nechce nebo neumí vést závody jako hlavní 
rozhodčí.

• pro zařazení do databáze nemusí nutně absolvovat 
školení nebo psát testy (vzdělávat se bude v průběhu 
své činnosti)

Poznámka: Asistent rozhodčího nemůže být HRo.



Minimální kvalifikace hlavního
rozhodčího podle úrovně závodů

Národní rozhodčí (R1):
1) MČR více okruhů nebo jeden okruh o více třídách

2) Pohár k7, kde je více okruhů

Rozhodčí (R2+3):

- všechny ostatní závody 
Doporučené kvalifikace a doporučení složení rozhodcovského týmu 
dáme do Metodického pokynu nebo do souboru Dobrá praxe.



Kdo je národní judge (NJ/J1)?

Národní judge umí, chce umět a je ochoten:

1) účastnit se jury v zahraničí, nebo 

2) vést protestní komisi na MČR, nebo

3) velet (odpovídat za) posádku motoráku, která 
rozhoduje zpj 42.



Kdo je národní umpire (NU/U1)?

Národní umpire chce,  chce umět a je ochoten:

1) účastnit se jako umpire závodů v zahraničí, 
nebo

2) vést tým umpirů na MČR,  nebo

3) velet posádce motoráku,  který rozhoduje na 
vodě. 



Judge a umpire: V čem jsou jejich 
aktivity stejné nebo podobné?

• řízení protestů

• arbitráž

• posuzování zpj 42 na vodě

• upírování medailové rozjížďky (nebo ligy)

• upírování MR a TR



Příprava a výcvik rozhodčích

• Národní rozhodčí (R1, J1, U1) – bude 
zajišťovat KR

• Rozhodčí (R2+3) a Asistent rozhodčího – bude 
zajišťovat KSJ

Prosím kluby, aby se aktivně zapojili do 
spolupráce na výcviku a pořádání školení. 

KR se bude snažit o metodické vedení a 
materiální/finanční pomoc.



Možné formy výcviku (zlepšování) 
rozhodčích

• Účast na závodě (pod dohledem zkušenějšího 
rozhodčího nebo formou semináře při závodě)

• Školení (pořádá KR nebo KSJ)

• Samostudium

• Testy a zkoušení

Poznámka: bez pomoci jednotlivých klubů ale 
nic nezmůžeme.



Testy a zkoušení

• Zjednodušili jsme písemné testy,  budou 
zpřístupněny přes web (jachtařská akademie),

• Další cíl testů je výuka, nikoliv pouze zkoušení

• K písemným testům je možné doplnit ústní 
zkoušení

• Pro dyslektiky (nejen pro ně): možno písemné 
testy přeskočit a dělat pouze ústní zkoušku

• Jmenování zkoušejících (komise) ještě 
promyslíme.



Semináře při závodech pro rok 2020

• Nechranický skluz, duben (R1/R2)

• Pálavská Regata, květen, (J1/J2)

• ?Pavlovská regata/VC NM, květen (R1/R2)

• Rozkoš, prkna, září (R1/R2+3)

• ? Interpohár Olešná (R2+3)
Podpora KR (cestovné, stravné a ubytování pro vedoucího 
semináře, částečná podpora ubytování + stravné účastníků 
„mimo závod“)



Školení (teorie) 2020

• Přednáška jachtařská akademie úterý 10.3 v 
Praze, VB + MP (Přednáška MS z loňského 
roku je k dispozici ke stažení/poslechu)

• Školení Těrlicko 7.3, LS Brno 14.3., Staré 
Splavy 14.3.2020.

Podpora KR pro školení na jaře 2020: 2.500,-Kč/akce



Eurosaf Exchange 2020

• Zahraniční rozhodčí u nás

• Naši rozhodčí v zahraničí



Diskuse, různé



DĚKUJI ZA POZORNOST!

Marek Pavlovský

+420 728 936 086, mpavlovsky17@gmail.com


