Zápis z jednání Komise rozhodčích ČSJ (KR)
Které se konalo dne 3.1.2020 v Třemošnici
Přítomni: Marek Pavlovský, Martin Soušek (11), Josef Čermák (12), Karel Luksch (13), Michal Jukl (14+15),
Petr Háma (16+17), Miloš Kormunda (18), Pavel Havelka (19), Ríša Kafka (20), Radim Vašík (21), Hana
Kýrová (22), Petr Přikryl (23), Jarda Kuřava (24), Renek Sehnal (Race Control, Václav Brabec (zahraniční
vztahy)
(I-Informace, U-úkol, R-rozhodnutí)
Rozpočet komise pro rok 2020
Martin Soušek informoval o podobě rozpočtu komise pro rok 2020
tak, jak je předkládán ke schválení Valné hromadě ČSJ (ta se koná
21.3.2020).

I

Příprava jarního semináře (Třemošnice)/ jednání KR Praha
Pavlovský děkuje všem (zejména Martinovi Souškovi), kteří se
podíleli na přípravě tohoto víkendu v Třemošnici.
Podzimní jednání komise bude v listopadu v Praze.

I

Překlad Casebook a Call book
Pavlovský informoval, že byla přeložena/aktualizován Kniha
řešených případů. Ta je k dispozici na webu ČSJ (v sekci
dokumenty D1) ve formátu .docx, pdf, .mobi, .epub
Obdobným způsobem byl upraven soubor se Závodními pravidly
(ZPJ e-book), ve stejných formátech jako Kniha případů je uložen v
sekci D1.
Prosím všechny členy komise, aby si vyzkoušeli se soubory
pracovat.
Překlad TR Call book byl odložen.

I/ U

Překlad ZPJ (podzim 2020)
Začínáme práce na překladu v listopadu po ukončení sezóny
Pracovní skupina: Pavlovský, Blahoňovský, Waisser, Marian,
Brabec, Vykydal.
Pokud má někdo zájem se účastnit překladu nebo korektur,
kontaktujte mě.

I

Výměnný program rozhodčích Eurosaf
Brabec stručně informoval o pracovním jednání v Dublinu, kterého
se zúčastnil, a o závodech v zahraničí, které jsme získali, a o
závodech v ČR, kam přijedou zahraniční rozhodčí.

I

Podpora významných závodů v ČR, školení při závodech
Pavlovský informoval, že semináře jsou plánovány při těchto
závodech:
Nechranická skluz, duben R1/R2
Pálavská regata, květen, J1/J2
Rozkoš, prkna, září, R1/R2
? Pavlovská/Velká cena, Nové Mlýny, květen R1/R2
TR Praha, říjen, U1/U2
? Interpohár Olešná R2/R3

I/Ú

úkol všichni: stáhnout si
Knihu případu a ZPJ e-book a
vyzkoušet si nimi pracovat

úkol Pavlovský: prověřit u
zástupce YC Dyje podmínky
pro uspořádání semináře.

Evidence rozhodčích (databáze)
Soušek informoval, že komunikace se zástupci KSJ ohledně
evidence rozhodčích je bez problémů.

I

Zpracování výsledků (Race Control a web)
Sehnal informoval, že aktualizace programu Race Control bude
před zahájením sezóny (28.3.).

I/Ú

Zkušební testy
Brabec informoval o průběhu prací na testových otázkách. nyní
jsou k dispozici k testování na této adresa a účtu:
rozhodci.jacht-akademie.cz, Uživatel: Uzivatel1, heslo: Heslo145.
(nezapomeňte na tu tečku, je součástí hesla)
Prosíme dobrovolníky, aby si vyzkoušeli vyplnit testové otázky a
dali nám zpětnou vazbu.
Plánujeme testy plně zprovoznit k 14.3.

I

Spolupráce s jachtařskou akademií/ TMK
Brabec informoval, že spolupráce s JA probíhá. Přednáška na téma
Závodní pravidla jachtingu a protestní situace bude ve úterý
10.3.2020 v 18:30 v Praze. Přednáší Brabec a Pavlovský.

I

Výcvik, zkoušení a jmenování rozhodčích (včetně koordinace
seminářů v krajích)
Školení pro rozhodčí R2+3 plánují Těrlicko (7.-8.3), proběhne Brno
(14.3.),Staré Splavy (14.3.2020). Mohou se účastnit zájemci z
jiných KSJ, nechť kontaktují pořadatele, zda je volné místo.
Rozhodnutí: jednotliví pořadatel´(klub nebo KSJ) dostanou
příspěvek ve výši: 2.500,-/akce

I/U/R úkol všichni: informovat
zájemce o možnosti se
zúčastnit školení

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 Sehnal: dokončit
aktualizaci programu Race
Control

úkol Soušek: přednést návrh
na Výkonném výboru ČSJ.

Různé
dopis od ALT Optimist
Pavlovský informoval, že alt Q zaslala dopis Výkonnému výboru,
který předává komisi k návrhu řešení.
Jednotlivé požadavky byly probrány v průběhu semináře.
Pavlovský sestaví finální verzi odpovědi.

úkol Pavlovský: sestavit
odpověď pro alt Q.

Návrhy zlaté a stříbrné odznaky
žádný návrh
Návrh na jmenování Zasloužilí rozhodčí
Rozhodnutí Komise navrhuje výboru jmenovat Zasloužilými
rozhodčími tyto rozhodčí: Andulka Kujalová, Hana Tlášková, Ivan
Kantorík, Vlasta Nováková

úkol Soušek: přednést návrh
na Výkonném výboru ČSJ.
úkol Pavlovský: informovat
kandidáty a pozvat je na
Valnou hromadu.

Odvolací komise
Pavlovský navrhuje, aby za něj byl novým předsedou odvolací
komise jmenován Jan Blahoňovský z důvodu střetu zájmů funkce
Předsedy komise rozhodčích. Tímto se Pavlovský vzdává funkce
předsedy Odvolací komise.
Rozhodnutí: komise navrhuje výboru, aby jmenoval Jana
Blahoňovského předsedou odvolací komise.

I/R

Směrnice D3 (tabulka minimální kvalifikace rozhodčích)
Komise jmenuje pracovní skupinu pro případný návrh úprav
Směrnice D3: Pavlovský, Vašík, Soušek Waisser, Luksch.

I

Licenec Microsoft Office (pro práci Microsft Teams)
kdo má zájem kontaktovat Radima Vašíka.

I

úkol Soušek: přednést návrh
na Výkonném výboru ČSJ.

Příloha 1: Nominace rozhodčích na závody MČR a koordinace jednotlivých závodů (externí soubor)
Příloha 2: 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
Výcvik, zkoušení a jmenování rozhodčích (včetně koordinace
seminářů v krajích
Evidence rozhodčích (databáze)
Zkušební testy
Spolupráce s jachtařskou akademií
Zpracování výsledků (Race Control a web)

Pavlovský, Soušek, Vašík
Pavlovský, Sládeček, Brabec
Pavlovský, Blahoňovský, Waiser,
Marian, Brabec, Vykydal
Brabec, Pavlovský, Vavrla
Pavlovský, Brabec, Soušek
Pavlovský, Soušek, Brabec, Luksch, Vašík
Soušek
Pavlovský, Brabec
Brabec
Sehnal, Soušek, Vašík

Kdo má zájem pracovat v některé z výše uvedených skupin, prosím ozvěte se mi. Děkuji.
Zapsal Marek Pavlovský, 2020-03-03

