
Zápis z jednání Komise rozhodčích ČSJ (KR) 
Které se konalo dne 20.3.2022 
Přítomni: Marek Pavlovský, Martin Soušek (11), Josef Čermák, Karel Luksch (13), Dominik Dragoun (14+15), 
Ladislav Martinec (16+17), Miloš Kormunda (18), Martin Srdínko, Richard Kafka/ Pavel Kamenský (20), 
Martin Malec/Katka Nedbalcová (21), Vladimír Rozsypal (22), Petr Přikryl (23) , Jarda Kuřava (24), a další 
hosté 
 
(I-Informace, U-úkol, R-rozhodnutí) 

Rozpočet KR pro rok 2022 
Martin Soušek informoval o návrhu rozpočtu KR pro rok 2022.  
 

 
I 

 

Nákup a rozdělení pomůcek pro rozhodčí 
Z nákupu z rozpočtu KR 2020 zbývá rozdělit 17ks windmeterů a 
12ks teleskopických tyček na vlajky. 
Pomůcky byly rozděleny následovně: 10ks windmetrů a všechny 
teleskopické tyčky byly rozdáno národním rozhodčím a dalším 
rozhodčím během jednání v Třemošnici, 7ks bude uloženo u Marka 
Pavlovského. 
 
Z rozpočtu 2021 byly zaplaceny mikiny, trika a kraťasy pro národní 
rozhodčí (29 osob). Zatím nedodány kvůli omezenému dovozu 
textilu z Asie. 
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Podpora významných závodů v ČR 
V roce 2022 Z rozpočtu KR budou podpořeny následující závody: 

- MČR juniorů Nechranice, 
- ME Feva Lipno 
- Mistrovství districtu Star, lipno 

Přesné částky budou upřesněny podle skutečné výše schváleného 
rozpočtu. 
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Podpora vzdělávání (semináře při závodech) 
V roce 2022 jsou plánovány následující školení/vzdělávání: 

- MČR juniorů Nechranice 
- TR Praha, říjen, NU/TU, Pavlovský 
- Školení NRO a NJ online listopad 2022 

Pokud některý z pořadatelů ochoten uspořádat školení během 
závodu, bude zařazen. 
 

 
I/R 

 

Výměnný program rozhodčích Eurosaf a ČR 
Pro rok 2022 není v rámci tohoto programu plánována žádná účast 
českého rozhodčího v zahraničí ani zahraničního v ČR. 
 
Výměnný program rozhodčích ČR: 
Zahájíme výměnný program českých rozhodčích: 

- Pracovní skupina vytvoří platformu 
- Program je určen pro výměnu rozhodčích na regionální 

úrovni (K1-K4), tak pro začínající národní rozhodčí a 
aspiranti na národní rozhodčí pro celostátní závody (K7 a 
výše) 

- KR podpoří tento program částkou 50tis. Kč (může být 
změněno po upřesnění rozpočtu)  
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Pracovní skupina „Výměnný 
program rozhodčích“ vytvoří 
platformu pro evidenci 
výměnného programu ČR a 
bude tento program 
propagovat. 



Zkušební testy 
Zkušební testy jsou k dispozici na Jachtařské akademii 
http://rozhodci.jacht-akademie.cz/  
Doporučujeme jednotlivým KSJ používat testy pro kvalifikaci 
rozhodčích (Ro). Obracejte se na pracovní skupinu „Testové 
otázky“ 
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Spolupráce s jachtařskou akademií/ TMK 
Dne 25.1.2022 přednáška pro JA Vašek Brabec 
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Výcvik, zkoušení a jmenování rozhodčích (včetně koordinace 
seminářů v krajích) 
Proběhla školení v krajích: 

- KSJ 24 (Moravskoslezský) březen 
- KSJ 14+15 (plzeňský a Karlovarský) březen 
- KSJ 22 (Olomoucký) březen 

Plánována školení: 
- KSJ 13 (Jihočeský) – 27.3.2022 
- KSJ 20 (Vysočina) - 26.3.2022 

Pokud máte zájem se těchto školení účastnit, kontaktujte dané 
„krajánky“. 
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Evidence rozhodčích (databáze) 
Prodloužení kvalifikace Ro je v kompetenci jednotlivých KSJ. 
Doporučujeme prodloužení kvalifikací do 31.3.2025 a případně 
převod na Asistenty rozhodčího 
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Národní rozhodčí 
Nyní máme 32 různých osob s kvalifikací národní rozhodčí všech 
specializací. (29xNRo, 12xNJ, 6xNU) 
Od podzimního jednání byli jmenování: 
NRo: Jaromír Kuřava, Jana Merendová a Martin Malec 
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Překlad ZPJ a Knihy řešených případů 
Opravy tištěných ZPJ budou k dispozici na webu ČSJ a rozeslány e-
mailem. 
 
TR Call Book 2021-24 (Kniha rozhodnutí pro závod družstev)  
Bude zveřejněn k 1.4.2022. Pouze elektronicky.  
 
Case Book (Kniha řešených případů 2021-24)  
Bude zveřejněn 1.4.2022. Pouze elektronicky. 
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Pracovní skupiny „Překlad 
dokumentů“ – dokončit 
překlad a publikovat 
dokumenty. 

Nástroj ke Zpracování výsledků  
Byla jmenována pracovní skupina „Zpracování výsledků“, která 
samostatně funguje. Zápis z jednání této skupiny je přílohou 
tohoto zápisu. 
Od roku 2023 přejdeme na jinou platformu než Race Control.  
 
Race Control bude letos používána verze RC21, žádné změny 
nejsou plánovány. 
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Pracovní skupina „Zpracování 
výsledků“ bude pokračovat 
v činnosti a připraví návrh 
pro platformu/výpočetní 
program. 

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


Příprava jarního semináře (Třemošnice)/ jednání KR Praha 
Podzimní jednání se uskuteční online. 
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Nominace rozhodčích na závody MČR a koordinace na významné 
závody 
Viz samostatný záznam 
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Návrhy zlaté a stříbrné odznaky 
Bude řešeno na podzimním jednání 
Zasloužilí rozhodčí 
Navrhujeme jmenovat Ivo Jakubce 
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Úkol Pavlovský: předložit VV 
návrh na jmenování 
zasloužilých rozhodčích  

 
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, 
Fialová 

Podpora významných závodů v ČR Pavlovský, Brabec, Soušek 

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

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

Evidence rozhodčích (databáze) Soušek 

Zkušební testy Brabec, Pavlovský, Soušek, 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, 2022-03-20 
 
Příloha 1: Nominace rozhodčích a funkcionářů na závody MČR 2022 (PDF) 
Příloha 2: Koordinace rozhodčích na významné závody 2022 (XLS) 
Příloha 3: Zápis ze schůzky pracovní skupiny pro zpracování výsledků (PDF) 
 


