
Zápis z jednání Komise rozhodčích ČSJ (KR) 
Které se konalo dne 7.3.2021 on line 
 
Přítomni: Marek Pavlovský, Martin Soušek (11), Josef Čermák (12) omluven, Karel Luksch (13), Dominik 
Dragoun (14+15), Petr Háma (16+17), Miloš Kormunda (18), Martin Srdínko (19) omluven, Pavel Kamenský 
(20), Martin Malec (21), Hana Kýrová (22), Petr Přikryl (23) - omluven, Jarda Kuřava (24), Renek Sehnal (Race 
Control, Václav Brabec (zahraniční vztahy) a další hosté 
 
(I-Informace, U-úkol, R-rozhodnutí) 

Rozpočet komise pro rok 2021 
Martin Soušek informoval o podobě rozpočtu komise pro rok 
2021.  
 

I  

Příprava jarního semináře (Třemošnice)/ jednání KR Praha 
Pavlovský děkuje všem (zejména Vaškovi Brabcovi), kteří se 
podíleli na přípravě online setkání podíleli.  
Podzimní jednání komise bude v listopadu v Praze (kombinace 
osobního a online setkání). 
 

I  

Překlad ZPJ a Knihy řešených případů 
Proběhl překlad ZPJ 2021-24, děkuji všem, kteří se na překladu 
podíleli.  
Bylo vytištěno 400ks pravidel, z toho 250ks pro účely KR. Pravidla 
budou rozdělena na jednotlivé kraje podle počtu aktivních 
rozhodčích (podle počtu rozhodčích, kteří v roce 2020 „pískali“ 
alespoň jeden závod). Konkrétní rozdělení je zcela v kompetenci 
KSJ. 
Pravidla budou rozeslána jednotlivým krajským zástupcům přes 
zásilkovna.cz. 
  
Kniha řešených případů 2021-24 bude přeložena na podzim 2021.  
Překlad TR Call book byl odložen. 
 

 
I/U 

 
Úkol Pavlovský: rozeslat ZPJ 

Výměnný program rozhodčích Eurosaf a ČR 
Uvidíme, jak se bude sezóna vyvíjet. S největší pravděpodobností 
se zaměříme na závody v ČR.  
Nový Výměnný program rozhodčích v ČR 
Určeno pro rozvoj rozhodčích,  
Příspěvek z rozpočtu KR 1.000,-Kč rozhodčí a den (celkem v 
rozpočtu 20-30 tis Kč) 
 
 

I 
 
 
Ú 
 
R 

 
 
 
Úkol Brabec/pavlovský: 
vymyslet tabulku pro 
administraci a propagaci 
programu 

Podpora významných závodů v ČR 
Z rozpočtu KR bude podpořeny závody. MČR juniorů na NM a ME 
49er na Lipně. 
 

I  



Podpora vzdělávání (semináře při závodech) 
Nechranický skluz, Nechranice NRo/Ro 
MMA, Brno, květen, NRo/RO, Pavlovský (nebo Kiss my RS, září) 
Pálavská, NM, květen NJ/TJ, Vašík 
Lipenský týden, červenec, NJ/TJ, Brabec 
Bermuda cup, Slezská Harta, červenec, NRo/Ro, Pavlovský  
MČR mládeže, srpen, (Ro uzavřeno), Brabec 
TR Praha, říjen, NU/TU, Pavlovský 
Podpora z rozpočtu KR. 2.000,- na školitele a den (celkem 
v rozpočtu 50 tis Kč) 
 

 
I 
 
 
 
 
 
 
R 

 

Výcvik, zkoušení a jmenování rozhodčích (včetně koordinace 
seminářů v krajích) 
Podpora formou školení při závodě (předchozí bod) 
Potřebujeme koordinovat nějaká teoretická školení v krajích? 
 

 
 
I 

 

Zkušební testy 
Zkušební testy jsou k dispozici na Jachtařské akademii 
http://rozhodci.jacht-akademie.cz/  
Testy se skládají z 20 otázek, odpovědi Pravda/Nepravda 
Limit 80% pro NRo, pro nové rozhodčí Ro(R2) doporučený limit 
60%, ARo testy psát nemusí 
 
Pro přístup do ostrých testů přes krajánka a ten se domluví s 
někým z pracovní skupiny: Soušek, Kormunda, Kafka, Brabec, 
Pavlovský  
Testy byly aktualizovány na současná ZPJ (ZPJ 2021-24) 
 

I  

Spolupráce s jachtařskou akademií/ TMK 
Brabec stručně informoval o spolupráci s jachtařskou akademií. Na 
web JA Budou nahrány včerejší prezentace. 
 

 
I/Ú 

 
Úkol Brabec: publikovat 
přednášky na JA 

Evidence rozhodčích (databáze) 
Byla provedena aktualizace databáze, převod na nové kvalifikační 
třídy (mandáty). Prodloužení mandátů (téměř) všem rozhodčích do 
31.3.2022.  
Některé KSJ již provedl aktualizaci a prodloužení kvalifikací do 
31.3.2025 a případně převod na Asistenty rozhodčího 
 
Poznámka. Aktuální seznam rozhodčích podle kvalifikací a 
specializací je součástí tohoto zápisu. 
 

 
I 

 

Národní rozhodčí 
V průběhu zimy napsali testy, splnili podmínky a byli jmenováni:  
Jan Blahoňovský (NRo), Karel Maruška (NRo), Petr Přikryl (NRo), 
Láďa Rozsypal (NRo), Lukáš Vavrla (NRo+NJ), Ríša Kafka (NJ) 
Kandidáti na NRo 
Zdeněk Vykydal, Miloš Kormunda, Richard Waisser, Martin Malec, 
Michal Sivý 
Kandidáti NJ 
Karel Luksch 
 

 
 
 
 
 
Ú 

 
 
 
 
 
Úkol Pavlovský/Brabec vyzvat 
Michala Sivého a další 
k napsání testů a testy 
vyhodnotit 

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


Zpracování výsledků (Race Control a web) 
Sehnal informoval, že aktualizace programu Race Control bude.  
 

I/Ú úkol Sehnal: dokončit 
aktualizaci programu Race 
Control 

Nominace rozhodčích na závody MČR a koordinace na významné 
závody 
Soubor je přílohou tohoto zápisu. 
Rozhodnutí Komise předkládá tímto návrh nominace rozhodčích 
na závody MČR. 
 

 
 
 
R 

 
 
 
úkol Soušek: přednést návrh 
na Výkonném výboru ČSJ. 

Nákup pomůcek pro rozhodčí 
V roce 2020 byly z rozpočtu KR nakoupeny pomůcky pro rozhodčí: 
60 ks windmeterů a 90ks teleskopických tyček na vlajky. 
Způsob rozdělení windmetrů: 
- po jednom kusu každý národní rozhodčí (cca 30ks) 
- po jednom kusu na každé KSJ (14ks) 
- po jednom kusu pro YC Černá a YC Dyje (2ks) 
- zbývající kusy (cca 14ks) bude rozděleno na jaře 2022 (případně v 
případě potřeby podle rozhodnutí předsedy KR dříve) 
Způsob rozdělení teleskopických tyček: 
- po 3 kusech každému národnímu rozhodčímu 
Pokud se teleskopické tyčky osvědčí, můžeme rozhodnout o 
nákupu dalších 100 nebo 200 ks pro příští sezónu. 
 
Děkuji všem aktivním rozhodčím. Deset nejaktivnějších 
rozhodčích obdrží poukaz na nákup jachtařských pomůcek 
v AVAR YACHTu ve výši 3.000,-Kč. Odměnění rozhodčí Pavel 
Muroň, Radim vašík, Martin Soušek, Marek, Pavlovský, Václav 
Brabec, Richard Kafka, Lukáš Vavrla, Martin Malec, Jana 
Merendová, Kateřina Nedbalcová 
 
V roce 2021 bude nákup pomůcek řešen podle aktuálního 
schváleného rozpočtu a vývoje čerpání. Rádi bychom pořídili 6 ks 
nafukovacích bojek, uloženy budou na Nový Mlýnech. 
 

  
Úkol Soušek navrhnout 
způsob předání pomůcek. 

Návrhy zlaté a stříbrné odznaky 
Michal Jukl, Vašek Kolros, Honza Tlášek (75 let), Tonda Solfronk 
nejstarší 
 
Návrh na jmenování Zasloužilí rozhodčí  
Žádný návrh. 

  
úkol Soušek: přednést návrh 
na Výkonném výboru ČSJ. 
 
Úkol všichni krajánci: 
zamyslet se nad návrhy na 
Zasloužilé rozhodčí 
 

 
 
Příloha 1: Nominace rozhodčích na závody MČR (externí soubor) 
 
Příloha 2 koordinace jednotlivých závodů (externí soubor) 
 
Příloha 3. Seznam rozhodčích podle jednotlivých kvalifikací (externí soubor) 
 
Příloha 4: Pracovní skupiny 

Příprava jarního semináře (Třemošnice) Pavlovský, Soušek, Vašík 

Překlady dokumentů (ZPJ, Casebook , Callbook) Pavlovský, Blahoňovský, Waiser, Marian, 
Brabec, Vykydal 



Výměnný program rozhodčích Eurosaf a ČR Brabec, Pavlovský, Vavrla 

Podpora významných závodů v ČR, školení při závodech Pavlovský, Brabec, Soušek 

Semináře při závodech, praktický výcvik pro národní rozhodčí Brabec, Pavlovský 

Jmenování národních rozhodčích Pavlovský, Soušek, Brabec, Luksch, Vašík 

Evidence rozhodčích (databáze) Soušek 

Zkušební testy Brabec, Pavlovský, Vašík, Kafka, Kormindac 

Spolupráce s jachtařskou akademií Brabec 

Zpracování výsledků (Race Control a web) Sehnal, Soušek, Vašík 

 
Kdo má zájem pracovat v některé z výše uvedených skupin, prosím ozvěte se mi. Děkuji. 
 
Zapsal Marek Pavlovský, 2021-03-11 


