
Rozhodování na vodě
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MS Teams

Mgr. Martin Soušek – R1J1U1 – 11-267



Kdo je UMPIRE
Národní rozhodčí pro rozhodování na vodě (NU):

1) Marek Pavlovský

2) René Sehnal

3) Martin Soušek

4) Radim Vašík

Rozhodčí v přípravě pro rozhodování na vodě (TU):

1) Jan Blahoňovský

2) Vladimír Rozsypal

3) Richard Waisser



Vybavení na vodě
 Kvalitní motorový člun (VSR se ukázalo jako nevhodné)

 Kvalitní oblečení (horko x zima)

 VHF

 Píšťalka

 Vlajky (zelená, červená, černá, 2x modrá, 2x žlutá)

 Vlajky pro řízení závodu (N, S, AP) – není nezbytně nutné

 Záchranná vesta

 Brýle, ochrana hlavy

 Poznámkový blok, diktafon, kompas



Druhy závodů s rozhodováním na vodě

Match Race

Team Race

Fleet Race



MATCH RACE



MATCH RACE

 Dodatek C ZPJ

 Závodí proti sobě 2 lodě

 Jeden člun UMPIRE, případně doplněn o WINGa, který 
hlídá zejména krytí mezi loděmi

 Snaha být u lodí co nejblíže, ale nepřekážet a hlavně 
předvídat co asi lodě budou dělat

 U nás se používají v CERE lodě Dias







TEAM RACE



TEAM RACE

 Dodatek D ZPJ

 Závodí proti sobě 2 týmy (2x2 – 3x3 – 4x4)

 Ideálně tolik člunů kolik je lodí v týmu (2 umpire na člunu)

 Chief umpire – určí barvu týmu, následně se rozdělí lodě 
podle čísel na plachtách, tzn.

umpire 1 – nejnižší číslo na plachtě

umpire 2 – prostřední číslo na plachtě

umpire 3  - nejvyšší číslo na plachtě



TEAM RACE – systém rozhodování

 Kdo řídí člun sleduje určenou loď určeného týmu

 Druhý rozhodčí sleduje a hlásí všechny lodě, které ohrožují 
hlídanou loď řidičem

 Neustálá komunikace mezi rozhodčími, která zajišťuje v 
případě protestu „okamžité“ rozhodnutí rozhodčích

 Komunikace VHF mezi čluny, případné prohazování 
hlídaných lodí dle pozice člunů, aby se minimalizovalo 
přejíždění člunů přes celé závodní pole



TEAM RACE – příklad komunikace

 U1: „Já modrá 7 s právem (pravidlo 10).“

 U2: „Já žlutá 14 bez práva (pravidlo 10).“ 

 U1: „Kolizní kurs se žlutá 14“.

 U2: „Musím vyhýbat“

 U1: „Neměním směr, nevyhýbáš“

 U2: „Nevyhýbám“

 U1: „Musím měnit směr“

 U2: „Potvrzuji“

 U1: „V případě protestu penalta na žlutá 14“

 U2: „Potvrzuji penalta na žlutá 14“.







FLEET RACE



FLEET RACE 
 Od roku 2015 v ČR série závodů „Česká jachtařská liga“ na lodích MELGES 24

 Používáme 2 čluny rozhodčích

 Nejsložitější na rozhodování, protože všichni bojují se všemi

 Pro ideální rozhodování by musely být minimálně 3 čluny, ale ani ty nepokryjí všechny 
lodě, jezdit s 6 čluny na 6 lodí je už asi nesmysl ☺

 Na startu jeden člun hlídá pravou stranu čáry (startovní loď) a druhý levou (pin)

 Na stoupačku se snaží držet čluny na křídlech, ale podle situace může docházet např. 
k tomu, že jeden člun jeden s prvními loděmi a druhý se zadní částí pole

 Podobné rozdělení probíhá po celou dobu rozjížďky

 Neustálá komunikace mezi čluny pomocí VHF


