Zápis z jednání Komise rozhodčích ČNS
Jednání se konalo dne 13. března 2015 v Brandýse nad Labem, v čase 18:00 - 24:00 hodin.

Přítomni:

Jan Dutka, Vojtěch Bartovský, Vladimír Pavlík, Miroslav Sachl, Ivan Škoda

Hosté:

Kamil Kleník, Jiří Matyášek

Program jednání:
1. Informace prezidenta ČNS
2. Jednání VV ČNS a činnost KR
3. Příspěvky lektorů a program semináře pro rozhodčí
4. Nasazení rozhodčích

Úvod
Úvodem přivítal Vladimír Pavlík přítomné na letošním druhém jednání Komise rozhodčích
Českého nohejbalového svazu (dále též „komise“ nebo „KR“) a zároveň poděkoval prezidentovi
ČNS Kamilu Kleníkovi za účast na dnešním jednání, stejně tak jako za jeho následnou účast
na semináři rozhodčích. Dále předseda komise pan Pavlík seznámil přítomné s programem
jednání.

1. Informace prezidenta ČNS
Na jednání komise byl přizván jako host prezident ČNS pan Kamil Kleník, který úvodem jednání
poděkoval Janu Dutkovi za jeho předchozí působení ve funkci předsedy KR, poděkoval
především za bezproblémovou spolupráci a objektivní a nezávislé postoje při vykonávání
činnosti.
Dále K. Kleník seznámil všechny přítomné s aktuální činností Výkonného výboru ČNS,
podrobněji se pak věnoval především aktuálně řešené problematice účasti mužstva Slovan
Chabařovice ve 2. lize, sk. A.. Touto otázkou se bude VV zabývat ve středu 18.03.2015, přičemž
po tomto projednání mohou nastat různé varianty účastenství mužstev ve 2. lize (účast
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Chabařovic, účast jiného oddílu, absence jednoho týmu v soutěži), které budou mít mj. dopad
na nasazení rozhodčích. Dále proběhla podrobnější diskuse o dosavadní činnosti STK.

2. Jednání VV ČNS a činnost KR
V. Pavlík navrhl prodiskutovat poslední zápis z 23. jednání Výkonného výboru ČNS ze dne
26.02.2015 ve vztahu k činnosti KR..
Nejprve byl diskutován bod 1 (Soutěže) výše uvedeného zápisu, kde je uvedeno: „Na základě
připomínky Komise rozhodčích a vlastního návrhu mění ve schváleném dodatku č.1 RDS počet rozhodčích BDL
na 2 rozhodčí se změnou odměny za výkon rozhodčích (viz Příloha Směrnice hospodaření). VV ČNS vyzývá
Komisi rozhodčích, aby prováděla delegace rozhodčích na BDL s hospodárností (cestovné 2 rozhodčích z 1
místa).“. Komise především oceňuje postoj delegátů VH ČNS, kde byl schválen kompromisní
návrh KR na úpravu Hospodářské směrnice a odměňování rozhodčích v 1. dorostenecké lize.
Výzvu VV ČNS bere KR na vědomí s tím, že delegace rozhodčích proběhne v těchto intencích a
cílem komise pro nasazení bude zajistit delegaci rozhodčích z blízkého okolí (pokud je to možné).
Dále byl diskutován bod 3 (Komise rozhodčích) zápisu VV: „I.Králík informoval o účasti na jednání
Komise rozhodčích 14.2.2015 v Plzni. Na základě Zápisu z jednání Komise rozhodčích bere VV ČNS na
vědomí rezignaci J.Dutky na předsedu KR s tím, že i nadále bude pracovat v KR na pozici delegování rozhodčích.
Předsedou KR byl zvolen Mgr.Vladimír Pavlík, místopředsedou Miroslav Sachl. VV ČNS projednal závěry
jednání KR s tím, že zástupci KR budou pozváni na některé příští jednání VV ČNS ke společnému řešení
projednávaných témat. VV ČNS znovu vyzývá Komisi rozhodčích ke zpracování a projednání způsobu a sazeb
postihu rozhodčích, kteří se v soutěžním roku dopustí závažných chyb, příp. nedostavení se na delegované
utkání.“. K účasti na budoucích jednáních VV je dle potřeby připraven předseda i místopředseda
KR. Předmětné otázky vyslovené v rámci cit. zápisu byly diskutovány s prezidentem ČNS.
Zpracování sazebníku pokut bylo ze strany komise realizováno již v r. 2014, jednalo se o materiál,
který byl následně předložen všem ligovým rozhodčím na semináři rozhodčích. S tímto
sazebníkem je počítáno i pro soutěžní ročník 2015. Z hlediska způsobu projednávání tohoto
materiálu bylo ze strany K. Kleníka doporučeno, aby byl sazebník pokut pro rozhodčí zpracován
jako samostatný dokument, který bude přílohou Rozpisu dlouhodobých soutěží.
Komise rozhodčích se podrobněji zabývala soutěžním ročníkem 2014 a zjištěným nedostatkům
v práci rozhodčích, jejichž důsledkem by byl sankční postih dle sazebníku pokut. Vzhledem
k tomu, že se jedná o první soutěžní ročník, kde by měly být pokuty uplatňovány a vzhledem
k jistým nedostatkům v projednání tohoto materiálu s některými rozhodčími a dále také vzhledem
k pouze částečnému zpracování pokladových materiálů v zápisech ze strany STK se KR společně
usnesla na tom, že pokuty za rok 2014 budou všem rozhodčím prominuty.
Komise zároveň projednala úpravu částek v sazebníku pokut. Tento upravený materiál je
přílohou tohoto zápisu. KR zároveň navrhne STK, aby tento materiál zapracovala jako přílohu,
resp. dodatek RDS.
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KR dále při projednání na základě diskuse všech členů aktualizovala metodiku delegací
rozhodčích. Metodika nasazování rozhodčích 2015 je opět přílohou tohoto zápisu, bude zaslána
sekretáři ČNS a ten jí následně dle vysloveného požadavku prezidenta svazu rozešle na vědomí
všem dotčeným ligovým oddílům.

Usnesení I.: Komise souhlasí s úpravou materiálů Sazebník pokut pro rozhodčí a Metodika
nasazování rozhodčích 2015 v podobě, která je přílohou tohoto zápisu. [Hlasování: pro: 5,
proti: 0, zdržel se: 0]

3. Příspěvky lektorů a program semináře pro rozhodčí
V. Pavlík seznámil všechny přítomné lektory s programem semináře. Každý z přítomných
seznámil ostatní kolegy s obsahem svého příspěvku, nad celkovým konceptem příspěvků a
jednotností výkladu proběhla obsáhlejší diskuse. Osobní účast na semináři přislíbil prezident ČNS
pan Kamil Kleník.

4. Nasazení rozhodčích pro soutěžní ročník 2015
KR diskutovala změny specifikací v Rozlosování soutěží ČNS 2015. V rámci jednání pak členové
komise společně nasadili rozhodčí na zápasy Extraligy a v dalších ligových soutěžích probíhalo
předběžné nasazení dle návrhů jednotlivých členů KR, zodpovědných za svěřené oblasti a týmy.
Vzhledem k nízkému počtu rozhodčích přihlášených na semináře, oslovili členové KR
samostatně několik ligových rozhodčích a požádali je o účast na semináři. Obdobně tak jsou
průběžně oslovována družstva, v jejichž okolí je nedostatek rozhodčích (zejména se jedná
o účastníky 2. ligy, skupiny B).
KR považuje současný stav v oblasti nasazování rozhodčích za dlouhodobě neudržitelný. Komise
se dlouhodobě potýká s nedostatkem rozhodčích, v důsledku toho se pak nasazení rozhodčích
stává každoročně obtížnější záležitostí. Komise považuje v této souvislosti za nezbytné, aby byl
ve spolupráci STK, VV a KR zpracován koncepční materiál, který bude pracovat s variantním
řešením této otázky. V zásadě existují dvě možné varianty řešení – a sice možnost přesunu
některých ligových utkání na nedělní termín a s tím související možnost přerozdělení zátěže
sobotních termínů, anebo stanovení povinnosti pro ligová družstva zajistit ve své gesci rozhodčí
pro ligové soutěže (každý oddíl zajistí rozhodčí, kteří budou následně k dispozici pro ligové
soutěže a budou mít stanovenu povinnost rozhodovat min. přidělený počet utkání za sezónu).

Další termín jednání KR:

červenec 2015

Navržené místo:

Praha
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Zapsal: Miroslav Sachl
Ověřil: Vladimír Pavlík

Příloha
Sazebník pokut pro rozhodčí
Metodika nasazování rozhodčích 2015
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