Zápis z jednání Komise rozhodčích ČSJ (KR)
Které se konalo dne 30.11.2019 v Praze
Přítomni: Marek Pavlovský, Martin Soušek (11), Jiří Dvořák (12), Karel Luksch (13), Michal Jukl (14+15),
Miloš Kormunda (18), Martin Srdínko (19), Pavel Kamenský (20), Radim Vašík (21), Hana Kýrová (22), Petr
Přikryl (23), Lukáš Vavrla (24)
Petr Sládeček (ČANY), Václav Brabec (zahraniční vztahy)
Omluven: Petr Háma (16+17)
(I-Informace, U-úkol, R-rozhodnutí)
Radim Vašík informoval o změnách organizační struktury Českého
svazu jachtingu a možných praktických dopadech pro fungování
KR.
Tyto změny jsou zapracovány do úpravy směrnice C12.
Předsedou komise rozhodčích je nově Marek Pavlovský, odborný
garant zůstává Martin Soušek

I

Marek Pavlovský informoval o svých vizích. Konkrétní cíle budou
projednány na dalším jednání KR ve Třemošnici.

I

Martin Soušek a Marek Pavlovský informovali o návrhu rozpočtu
KR pro rok 2020.
Schválený rozpočet bude detailně projednán na příštím jednání KR
v Třemošnici

I

Vašek Brabec a Marek Pavlovský informovali a závodech, které je
možné zařadit do výměnného programu Eurosaf.
Vašek Brabec se zúčastní jednání programu v Dublinu (víkend 10.11.1.2020)
Prosím rozhodčí, kteří mluví anglicky, aby se do programu aktivně
zapojili.

I

Marek Pavlovský vyzývá členy KR a další rozhodčí, aby podali
návrhy kandidátů na zlatý a stříbrný čestný odznak ČSJ.
Poznámka: termín podání je podle směrnice do prosincového
zasedání VV ČSJ, nicméně se očekává, že termín bude prodloužen
do únorového zasedání VV.

I, U

Radim Vašík informoval o možnosti využití licence Microsoft pro
Office365 a využití aplikace Microsoft Teams pro vzájemnou
komunikaci.
Toto téma bude detailně probráno na příštím jednání KR
v Třemošnici.

I

Překlad Casebooku a případně Taem racing Call booku – pokud
možno před sezónou. Bude k dispozici pouze elektronicky.
Překlad nových ZPJ. Proběhne v listopadu 2020. Detaily včetně
složení pracovní skupiny projednáme v Třemošnici

I

Jarní seminář a jednání proběhne ve stejném režimu jako
v posledních letech v Třemošnici.
Semináře se uskuteční o víkendu 29.2. - 1.3.2020.
Prosím členy KR o náměty/témata k semináři.

I/R

I

Úkol Soušek a Pavlovský:
projít databázi rozhodčích a
navrhnout kandidáty na
čestný odznak ČSJ, zejména
ty, kteří v roce 2020 mají
kulaté narozeniny

Pracovní skupiny
Příprava jarního semináře (Třemošnice)
Překlad Casebook a Call book
Překlad ZPJ (podzim 2020)
Výměnný program rozhodčích Eurosaf
Podpora významných závodů v ČR, školení při závodech
Evidence rozhodčích (databáze)
Zpracování výsledků (Race Control a web)
Zkušební testy
Spolupráce s jachtařskou akademií
Výcvik, zkoušení a jmenování rozhodčích (včetně koordinace
seminářů v krajích

Pavlovský, Soušek, Vašík
Pavlovský, Sládeček, Brabec
Bude určeno v Třemošnici
Brabec, Pavlovský, Vavrla
Pavlovský, Brabec, Soušek
Soušek
Sehnal, Soušek, Vašík
Pavlovský, Brabec
Brabec
Pavlovský, Soušek, Brabec, Luksch,
Vašík

Kdo má zájem pracovat v některé z výše uvedených skupin, prosím ozvěte se mi. Pokud se mi již někdo
hlásil a já ho zapomněl napsat, připomeňte se mi ještě jednou. Děkuji.
Zapsal Marek Pavlovský, 2019-12-03

