
Zápis z korespondenčního jednání Komise rozhodčích ČSJ  – podzim 2020 
Které se konalo přes aplikaci MS Teams v úterý 1.12.2020 a ve čtvrtek 3.12.2020.  
 
Účastníci: Marek Pavlovský, Martin Soušek (11), Josef Čermák (12, omluven), Karel Luksch (13), Michal Jukl 
(14+15, omluven, vzdal se funkce, hledá náhradníka), Petr Háma (16+17), Miloš Kormunda (18), Martin 
Srdínko(19), Ríša Kafka (20), Martin Malec (21), Hana Kýrová (22, omluvena), Petr Přikryl (23), Jarda Kuřava 
(24),  
Hosté: Václav Brabec (zahraniční vztahy), Radim Vašík (předseda ČSJ), Richard Waisser, Zdeněk Vykydal, Jan 
Marian, Lukáš Vavrla 
 
(I-Informace, U-úkol, R-rozhodnutí) 

   

čerpání rozpočtu komise pro rok 2020 a návrh 2021 
Soušek informoval o čerpání rozpočtu komise za rok 2020 a o 
návrhu rozpočtu pro rok 2021. Soubor je přílohou zápisu 
Nákup pomůcek řešen v samostatném bodu (viz níže) 
 

I  

Informace o překladu nových ZPJ, jejich tisku a distribuci 
Máme přeloženy pravidla. Finišujeme poslední korektury, k 4.12 
předáme Marcele Šormové k přípravě sazby. Tisk druhá polovina 
prosince 2020 a první polovina ledna 2021, hotovo koncem ledna 
2021. Tištěný formát jako v předchozím období (dvoujazyčně, 
kroužková vazba). V plánu je náklad 400ks, z toho 250ks pro účely 
komise rozhodčích (zdarma pro rozhodčí). 
(Poznámka po ukončení jednání: navrhuji rozdělení do jednotlivých 
KSJ podle počtu rozhodčích, kteří byli v roce 2020 alespoň jednoho 
závodu; samotné rozdělení uvnitř kraje si rozhodne dané KSJ) 
 
K dispozici bude taky E-book v různých formátech pročtení na 
mobilních zařízeních. 
Děkuji všem členům pracovní skupiny: Brabec, Vykydal, 
Blahoňovský, Waisser, Marian, Pavlovský. 
 

I 
 
 
Ú 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Úkol Pavlovský: navrhnout 
klíč pro rozdělení mezi 
jednotlivé kraje 
 
 
 
 

Souhrn změn  
Nic důležitého nebo podstatného, co by bránilo v rekvalifikaci 
rozhodčích v nových pravidlech není. 
Připravíme 2 druhy přednášek na téma změny ZPJ: stručná 
přednáška cca 20 minut a rozšířená přednáška cca 2 hodiny 
 

Ú 
 

Úkol Pavlovský Brabec: 
připravit offline přednášky na 
téma změny pravidel. 
 

Úprava směrnice D3, filozofie rozhodcovských tříd, motivace a 
vzdělávání 
Pavlovský přednesl současnou situaci ohledně platnosti a účinnosti 
jednotlivých verzí směrnice. A okomentoval zaslaný návrh úprav 
směrnice. 
Kuřava upozornil na to, že splnění nároku pro automatické 
prodloužení kvalifikace Rozhodčího (Ro) je příliš náročné.  
 
Rozhodnutí: Byl schválen návrh úprav směrnice D3. 
KR předá výkonnému výboru ke schválení na svém prosincovém 
jednání. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
R 
Ú 

 
 
 
 
 
 
 
 
Úkol Pavlovský: zašle návrhy 
změn D3 VV ke schválení 



Plán školení a rekvalifikace rozhodčích před sezónou 2021 
 
Luksch připomněl, že v souvislostí s korona opatřeními může být 
provedení přednášek náročné nebo nemožné. Z diskuze vyplynulo, 
že je možné přinejmenším část rozhodčích školit na dálku. Pro 
některé kraje je to praktické řešení bez ohledu na korona opatření. 
Harmonogram školení 

− Offline přednáška Změna pravidel (prosinec 2020 
Pavlovský&Brabec) 

− Online přednáška pro Rozhodčí (úrovně Ro) - leden 2021 
(Pavlovský&Brabec) 

− Školení v krajích dle potřeby a situace (únor až duben 
2021) : určit termíny, dohodnout se s případnými lektory 
(Pavlovský, Brabec, Blahoňovský, Vykydal, Marian...) 

Poznámka: pozor: 6.-7.3 je školení v Třemošnici, 27.3. je Valná 
hromada ČSJ a v průběhu března jsou již závody na Vltavě. Proto je 
vhodné stihnout alespoň hlavní vlnu školení do konce února. 
 

 
 
I 
 
 
 
 
I/Ú 

 
 
 
 
 
 
 
Úkol Pavlovský a Brabec (a 
případně další) - připravit 
offline přednášku Změny 
pravidel a online seminář pro 
Rozhodčí. 
Úkol všichni krajánci. 
Naplánovat školení a oslovit 
lektory (s ohledem na kovid  
a pokud nepostačí online 
přednáška) 

Databáze rozhodčích (evidence) 
V současnosti máme v databázi 349 rozhodčích s platnou 
kvalifikací. Z toho v letošním roce se zúčastnilo alespoň jednoho 
závodu 238 (v roce 2019 pouze 227, takže to není záležitost 
kovidu) 
Databáze rozhodčích je k dispozici na webu sailing.cz. Nicméně je 
nutné si každého rozhodčího vyklikat. Pavlovský rozešlal 
jednotlivým krajánkům tabulku v excelu, s kterou se bude o něco 
lépe pracovat. 
Prosím krajánky, aby v rámci prodloužení kvalifikací provedli 
aktualizaci kontaktů svých rozhodčích. 
 

 
I 

 

Zkušební testy 
K dispozici jsou testové otázky pro rozhodčí. Autoři Brabec a 
Pavlovský. Děkuji Vaškovi za odvedenou práci. 
 
Skupina pro testové otázky byla posílena o Miloše Kormunda a 
Richarda Kafku. 
Pokud chce někdo z krajánků vyzkoušet své svěřence, obraťte se 
na někoho z pětice Soušek, Kormunda, Kafka, Brabec, Pavlovský. 
 

 
I 
 
 
Ú 
 
 

 
 
 
 
Úkol skupina Testové otázky: 
aktualizovat otázky v 
souvislosti se změnami 
ZPJ2021-24 

Koordinace školení v krajích 
Řešeno v bodě Plán školení a rekvalifikace rozhodčích 
 
 

 
I 

 

Výměnný program rozhodčích Eurosaf 
Eurosaf výměnný program se v roce 2020 neuskutečnil, respektive 
v omezeném rozsahu. Brabec se zúčastnil závodů v rakousku (1x 
fyzicky, 1x vzdáleně rpo řešení protestů) 
Bude projednáno na jarním setkání v Třemošnic 
 
 

 
I 

 



Školení při závodech 
Kvůli koronaviru se toho moc nepodařilo. Pouze Nechranická skluz, 
duben R1/R2. 
Bude projednáno na jarním setkání v Třemošnici 
 

 
I 

 

Podpora významných závodů v ČR 
Soušek informoval o významných závodech v roce 2021, konkrétní 
systém podpory bude projednán na jarním setkání v Třemošnici. 
 

 
I 

 

Jmenování nových R1 a J1 
Návrh NRo (R1): Jan Blahoňovský, Karel Maruška, Petr Přikryl, Láďa 
Rozsypal, Lukáš Vavrla, Zdeněk Vykydal 
NJ (J1): Lukáš Vavrla, Ríša Kafka 
 
Brabec navrhuje, aby tito rozhodčí udělali testy. 
Rozhodnutí: Pokud dotyční testy složí a pracovní komise je 
potvrdí, potom KR navrhuje výkonnému výboru jmenovat výše 
uvedené jako národní rozhodčí 
 
O dalších jménech budeme diskutovat v Třemošnici, zejména s 
ohledem na praktický dopad nové směrnice D3. 
 

 
 
 
 
 
R/ Ú 
 

 
 
 
 
 
Úkol Komise pro testové 
otázky: otestovat uchazeče. 
Úkol Komise pro jmenování 
NRo: vyhodnotit 
Úkol Pavlovský: předat VV 
návrh ke jmenování 

Příprava jarního semináře (Třemošnice) 
Setkání rozhodčích se uskuteční (pevně doufáme) o víkendu 6.-
7.3.2021 v naší oblíbené Třemošnici. Počet osob a kvóty účasti 
jako v minulém roce. 
 

 
I 

 

Spolupráce s jachtařskou akademií/ TMK 
Přednáška na jachtařské akademii byla plánována v březnu 2020. 
kvůli koronaviru se neuskutečnila. 
Brabec informoval, jak fungují webové stránky akademie a co je 
tam možné najít. 
 

 
I 
 
Ú 

 
 
 
Úkol všichni. Prostudovat si 
stránky Jachtařské akademie 

Odvolací komise 
Odvolací komise pracuje pod vedením Honzy Blahoňovského, 
složení týmu je stejné jako v minulém období. 
Komise řeší jedno odvolání (Brabec, námořní rallye)  
Informace odložena, Honza Blahoňovský se jednání R nezúčastnil. 
Očekávám, že se závěry rozhodnutí promítnout do obsahu 
přednášek v Třemošnici. 
 

  

Zpracování výsledků (Race Control a web) 
V nových ZPJ je nová zkratka NSC 
Pokud je něco, co potřebujeme do Race Controlu, ozětě se co 
nejdříve. 
Vašík informoval o plánech aktualizace webu sailing.cz (např. 
Zdravotní prohlídky) 
Luksch zahájil diskusi na téma včasné přihlašování a výhodnější 
startovné. 
 

 
I 
Ú 
 

 
 
Úkol všichni: dodat 
připomínky k Race Controlu. 
 



Překlad knihy případů a Call book 
Překlad knihy případů (case booku) máme z února 2020. čekáme, 
až World sailing vydá novou verzi. Budeme překládat v zimě 
2021/22.  
Překlad TR Call book byl odložen. 
 

I  

Nákup pomůcek pro rozhodčí 
Z rozpočtu KR byly koupeny: 
- nafukovací bojky (jehlany, 6ks na Lipně a 3ks u předsedy). Pokud 
někdo chce vypůjčit, ozvěte se. V plánu je (pokud přebudou 
finance) nakoupit sadu napříkůlad na Nové Mlýny. 
- windmetry (cca 65kusů). Mezi rozhodčí a KSJ budou rozděleny na 
jarním jednání v Třemošnici 
- teleskopické tyčky na vlajky. Rovněž budou rozděleny mezi 
rozhodčí a KSJ na jraním jednání v Třemošnici 
 

  

 

 

Úkol: Soušek pavlovský: 
navrhnout rozdělení 
pomůcek mezi rozhodčí a 
KSJ. 

ALT Optimist – rozdělení do skupin, hodnocení závod 
Přikryl informoval o probíhajících jednáních v ALT Optimist 
ohledně formátu pohárových závodů 2021, zatím nerozhodnuto, 
zda se pojede odděleně mladší a starší žáci nebo na skupiny. MČR 
jednoznačně otevřené pro všechny a na skupiny. 
 

 
I 

 

 
 
  



Příloha 1 Čerpání rozpočtu 2020 a návrh rozpočtu pro rok 2021 
(viz samostatný soubor) 
 
Příloha 2 návrh úprav směrnice D3 
(viz samostatný soubor) 
 
Příloha 3 Účast rozhodčích na závodech v roce 2020 
(viz samostatný soubor) 
 
Příloha 4 Seznam národních rozhodčích (pro první jmenování a pro automatické prodloužení) 
(viz samostatný soubor) 
 
Příloha 5: Pracovní skupiny 

Příprava jarního semináře (Třemošnice) Pavlovský, Soušek, Vašík 

Překlad Casebook a Call book Pavlovský, Blahoňovský, Waiser, 

Marian, Brabec, Vykydal, Vavrla 

Překlad ZPJ (podzim 2020) Pavlovský, Blahoňovský, Waiser, 

Marian, Brabec, Vykydal 

Výměnný program rozhodčích Eurosaf Brabec, Pavlovský, Vavrla 

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

Vavrla 

Výcvik, zkoušení a jmenování národních rozhodčích  Pavlovský, Soušek, Brabec, Luksch, 

Vašík, (Vavrla – po absolvování testů na 

NRo a NJ) 

Koordinace školení v krajích Pavlovský, Luksch, Soušek, Kuřava, 

Malec, Háma 

Zkušební testy Soušek, Kormunda, Kafka, Pavlovský, 

Brabec, (Vavrla – po absolvování testů 

na NRo a NJ) 

Evidence rozhodčích (databáze) Soušek, Pavlovský, Vašík 

Spolupráce s jachtařskou akademií Brabec, Pavlovský 

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, 4.12.2020. 


