Komise rozhodčích ČNS
Zpráva o činnosti v roce 2017
Obecně
Komise rozhodčích ČNS (dále též „KR“ či „komise“) vykonávala svoji činnost toliko v souladu se
schváleným Statutem KR v následujícím personálním složení:
Ing. Miroslav Sachl, předseda, 602 188 920
Ivan Škoda, místopředseda, 606 625 867
Mgr. Vladimír Pavlík, člen, 775 311 957
Jan Dutka, člen, 603 918 458
Ondřej Pachman, člen, 721 855 581
Vojtěch Bartovský, člen, 605 866 199.
Zasedání KR se v předmětném roce konalo dne 21. února 2017 v Plzni s tématy: personální obsazení
KR, jednání VV ČNS a činnost KR, nasazení rozhodčích v soutěžním ročníku 2017, semináře a školení
rozhodčích, aktualizace dokumentů KR pro rok 2017 (metodika nasazování, statut rozhodčího,
sazebník pokut). Další jednání komise se uskutečnila při příležitosti uskutečněných seminářů ligových
rozhodčích (viz níže). Další průběžná komunikace byla prováděna v pravidelných intervalech
telefonicky a e-mailem.

Plnění stanovených cílů KR v intencích plánu 2017
1. Nasazování rozhodčích v dlouhodobých i jednorázových soutěžích, zveřejňování nasazení rozhodčích v dlouhodobých
soutěžích.

SPLNĚNO. Kvalifikovanými rozhodčími obsazeno cca 360 utkání a všechny jednorázové soutěže.
Nasazení bylo zveřejněno na webu nohejbal.org.
2. Postupné zkvalitňování činnosti všech rozhodčích v dlouhodobých a jednorázových soutěžích řízených ČNS.

SPLNĚNO. I přes dílčí nedostatky lze podle názoru KR sledovat dlouhodobý progres.
3. Tvorba a případná úprava či aktualizace metodických materiálů vztahující se k činnostem rozhodčích (Statut rozhodčího,
Sazebník pokut, Metodika nasazování rozhodčích).

SPLNĚNO. Všechny vyjmenované dokumenty byly aktualizovány a zveřejněny na webu
nohejbal.org.
4. Příprava a realizace vzdělávacích akcí pro rozhodčí, lektorská činnost jednotlivých členů komise (školení a seminář na
Moravě, seminář v Nymburku či Praze – březen, případně dle potřeby duben 2017).

SPLNĚNO. 18.03.2017, Praha: školení rozhodčích licence D a přeškolení rozhodčích D na licenci
C; 19.03.2017, Praha: seminář ligových rozhodčích; 25.03.2017, Modřice: školení rozhodčích licence
D a přeškolení rozhodčích D na licenci C (pro nezájem neuskutečněno) a 26.03.2017, Modřice:
seminář ligových rozhodčích.

5. Zaměření se na oblasti, kde dlouhodobě přetrvávají problémy s nasazováním rozhodčích (především oblast Moravy, místní
rozhodčí u postupujících družstev do celostátních ligových soutěží).

SPLNĚNO. Ve spolupráci s Komisí propagace a marketingu byla uskutečněna náborová kampaň
„Staň se rozhodčím - chci pískat“ a současně došlo ze strany předsedy KR k oslovení všech oddílů
z problematických lokalit. V oblasti Moravy byla ze strany KR připravena akce školení rozhodčích
licence D a přeškolení rozhodčích D na licenci C. Uvedené aktivity KR ovšem nepřinesly
očekávaný přínos a nových zájemců o činnost rozhodčího jsou jednotky. Na školení a přeškolení
rozhodčích v Modřicích se nepřihlásil žádný účastník. Ze všech oslovených oddílů reagoval pouze 1
oddíl. Lze tedy konstatovat, že komise svůj plán splnila, nicméně bez hmatatelného efektu.
6. Ve spolupráci s STK průběžné vyhodnocování činnosti rozhodčích (chyby v zápisech o utkáních, zasílání zápisů, atd.),
přenos zpráv STK k jednotlivým rozhodčím, metodická a další podpůrná pomoc začínajícím rozhodčím.

SPLNĚNO. Průběžně dle zveřejňovaných zpráv STK a během celého soutěžního období.
7. Zkvalitňování soutěžní legislativy (podíl na přípravě, případná oponentura při přípravě Pravidel, Soutěžního řádu,
Rozpisu soutěží).

ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO. Pouze dílčí aktivity spojené s činností ostatních komisí.
8. Spolupráce s dalšími odbornými komisemi ČNS (především STK, KTR, KM, KŽ, LG, DK).

SPLNĚNO. Průběžně během celého soutěžního období.
9. Příprava ve věci zajištění budoucí nové podoby jednotných úborů pro rozhodčí. Spolupráce s Komisí propagace a
marketingu z hlediska uplatnění nového loga ČNS a propagace případného sponzora Extraligy mužů.

NESPLNĚNO. Bude řešeno v dalším období v součinnosti s prezidentem ČNS.
V Praze dne 17. ledna 2018

Ing. Miroslav Sachl
předseda KR ČNS

