
Zápis z jednání Komise rozhodčích ČSJ (KR) 
Které se konalo online ve čtvrtek 10.11.2022 
 
Přítomni: Marek Pavlovský, Martin Soušek (11), Josef Čermák – omluven (12), Karel Luksch (13), Dominik 
Dragoun (14+15), Petr Háma (16+17), Miloš Kormunda (18), Martin Srdínko (19), Pavel Kamenský (20), 
Martin Malec (21), Vladimír Rozsypal (22), Petr Přikryl (23), Jarda Kuřava (24), a další hosté 
 
(I-Informace, U-úkol, R-rozhodnutí) 

Čerpání rozpočtu 2022 
Martin Soušek informoval o čerpání rozpočtu komise za rok 2022  
 

 
I 

 

Nákup pomůcek pro rozhodčí 
 
Mikiny a trika pro národní rozhodčí (placeno z rozpočtu 2021) 
byly dodány se značným zpožděním kvůli problémům s dodávkami 
z Číny, větší část byla předána určeným rozhodčím, zbytek bude 
předán v Třemošnici. Kraťasy dodány nebudou. 
Pro nové národní rozhodčí byly mikiny a trika objednány. 
 
Bylo koupeno 6 ks nafukovacích bojek (včetně kotevních lan délky 
40m), které jsou uloženy na YC Nechranice 
 
Byly objednány vlajky pro rozhodčí na bojkách a pro umpires 
(bude předáno v Třemošnici) 
 
Byly zakoupeny voděodolné zápisníky (60ks). Některé již byly 
předány, zbytek bude předán v Třemošnici. 
 
Ze svazu nám bylo přiděleno 50ks ZPJ. Nyní je 25ks uloženo u 
Martina Souška v Praze a 25ks u Marka Pavlovského v Brně. Bude 
rozděleno v Třemošnici. 
 
U Marka Pavlovského jsou uloženy 4 windmetry (koupeny 
v loňském roce) 
 

  
 
Úkol Pavlovský/Soušek: 
připravit rozdělení ZPJ a 
voděodolných zápisníků pro 
jednotlivé kraje 
 

Podpora významných závodů v ČR 
V roce 2022 Z rozpočtu KR bylo podpořeno MČR juniorů na 
Nechranicích. 
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Podpora vzdělávání (semináře při závodech) 
Významným způsobem byl podpořen seminář při MČR juniorů na 
Nechranicích. V Praze proběhl seminář umpires v rámci MČR TR. 
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Výměnný program rozhodčích Eurosaf a ČR 
Zahraniční rozhodčí se zúčastnili EuroCupu ILCA na Nechranicích 
Výměnný program rozhodčích v ČR příliš nefunguje 
Bude řešeno v Třemošnici 
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Evidence rozhodčích (databáze) 
Máme v evidenci 277 Rozhodčích a 62 Asistentů. Mandáty jsou 
platné zpravidla do 31.3.2025 
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Národní rozhodčí 
Nyní máme 31 různých osob s kvalifikací národní rozhodčí všech 
specializací. (29xNRO, 12xNJ, 6xNU) 
 
Od jarního jednání byli jmenování: 
NRO: Jarda Kuřava, Jana Merendová a Martin Malec 
V listopadu prošli přezkoušením Pavel Bobek (NU) a Jirka Smrčka 
(NRO), Komise požádá Výkonný výbor o jejich jmenování. 
 
Ačkoliv není stanovena lhůta, kdy nejdříve může rozhodčí 
opakovat neúspěšnou ústní zkoušku, pracovní skupina doporučuje 
zkoušku opakovat nejdříve po 1 jachtařské sezóně (cca po 12 
měsících).  
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Úkol Pavlovský: informovat 
uchazeče o statut NRo, kteří 
ústní zkouškou minulou zimu 
neprošli, a případně s nimi 
naplánovat termín 
opakované zkoušky. 
 

Nástroj ke Zpracování výsledků  
Radim Vašík informoval o práci skupiny.  
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Příprava jarního semináře (Třemošnice)/ jednání KR Praha 
Jarní seminář se uskuteční 4.-5.3.2023 v Třemošnici  
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Úkol Soušek, Pavlovský – 
připravit jarní seminář v 
Třemošnici 

Nominace rozhodčích na závody MČR a koordinace na významné 
závody 
Bude řešeno v Třemošnici. 
 

 
I 

 
. 

Návrhy zlaté a stříbrné odznaky 
Návrh prosím do 31.1.příštího roku, rozhodovat se bude na 
únorovém jednání výkonného výboru 
 
Návrh na jmenování Zasloužilí rozhodčí  
Bude řešeno v Třemošnici. 
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Úkol všichni: podat návrh na 
zlaté a stříbrné odznaky ČSJ 
 
  

 
 
Příloha 1. Seznam rozhodčích podle jednotlivých kvalifikací (externí soubor) 
Příloha 2: Aktivita rozhodčích v letech 2017 až 2022 
 
Příloha 3: Pracovní skupiny 

Příprava jarního semináře (Třemošnice) Pavlovský, Soušek, Vašík 

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

Výměnný program rozhodčích Eurosaf a ČR Brabec, Pavlovský, Vavrla, Dragoun 

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, Kormunda 

Spolupráce s jachtařskou akademií Brabec 

Zpracování výsledků (Race Control a web) Šorm, Krátký, Kamenský, Kormunda, Vašík, 
Soušek, Pavlovský 

 
Kdo má zájem pracovat v některé z výše uvedených skupin, prosím ozvěte se mi. Děkuji. 
Zapsal Marek Pavlovský, 2022-10-11 


