Zápis z jednání Komise rozhodčích ČNS
Jednání se konalo dne 9. září 2015 v Plzni, v čase 18:00 - 21:45 hodin.

Přítomni:

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

Program jednání:
1. Nasazení rozhodčích na play off/out, odměny pro rozhodčí v nadstavbové části
2. Nasazení rozhodčích na MČR ženy, MČR mladší žáci, finále ženy
3. Nasazení rozhodčích na superfinále mužů
4. Nominace rozhodčích na MS ženy a junioři v Rumunsku
5. Podpora řízení soutěží, čerpání položky rozpočtu
6. Formální fungování komise
7. Výklad Pravidel ČNS, který vydal VV na svém jednání dne 30.7.2015

Úvod
Úvodem přivítal předseda komise pan Vladimír Pavlík členy komise na jednání Komise
rozhodčích Českého nohejbalového svazu (dále též „komise“ nebo „KR“) a seznámil přítomné
s programem jednání.

1. Nasazení rozhodčích na play off/out, odměny pro rozhodčí v nadstavbové části
Členové komise připravili nasazení rozhodčích na nadstavbovou část podle rozdělení
vycházejícího z předem stanovených oblastí a garantů těchto oblastí. Kompletaci nasazení
provedl Ivan Škoda, který byl komisí pověřen k odeslání nasazení sekretáři ČNS a STK. Další
nasazení, vyjma superfinále, bude realizováno operativně po dohodě členů KR.
Komise dále diskutovala Směrnici hospodaření ČNS 2015, která explicitně neobsahuje stanovení
odměn pro rozhodčí za utkání Botas dorostenecké ligy play off/out a finále 1. ligy žen. V této
souvislosti doporučuje komise, aby odměna za rozhodování finále BDL a finále 1. ligy žen byla
800 Kč. S tímto návrhem osloví V. Pavlík VV ČNS v termínu do 20.9.2015.
KR pak dále doporučuje při tvorbě směrnice na rok 2016 navýšit odměnu pro praporkáře.
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2. Nasazení rozhodčích na MČR ženy, MČR mladší žáci, finále ženy
Na MČR ženy v Útěchově bude ze strany KR zajištěno 6 rozhodčích, jako pověřený člen komise
zajistí J. Dutka v termínu do 15.9.2015. Preferováni jsou rozhodčích z nejbližšího okolí. Základní
nominace: Jonák (hlavní rozhodčí), Spáčil, Osman, Vít, Kuchařík a Arcanidu.
Po obsáhlejší diskusi komise nominuje rozhodčí takto:
MČR mladší žáci: Dutka, Valenta (Karlovy Vary), Škoda, Bartovský (Praha)
Superfinále žen: Dutka (hlavní rozhodčí; Karlovy Vary), Škoda (hlavní rozhodčí; Praha);
praporkáři: Valenta (Karlovy Vary), Bartovský (Praha); zapisovatel: Albrecht (Praha)
V obecné rovině doporučuje komise, aby zápasy semifinále a finále na jednorázových akcích byly
zajištěny i s využitím praporkářů. V tomto smyslu zváží KR změnu metodiky nasazování
rozhodčích.

3. Nasazení rozhodčích na superfinále mužů
Při nominaci na superfinále je nutno přihlížet k metodice nasazování rozhodčích, přičemž
rozhodující je účast finálových mužstev. Komise diskutovala všechny potenciální kandidáty.
Za nevhodné považuje komise nominovat rozhodčí, kteří hrají v současné době extraligu, byť se
tito účastní jiné vyřazovací části.
Z těchto skutečností vychází následující nominace rozhodčích ze strany KR:
Dutka (hlavní rozhodčí; Karlovy Vary), Veselý (hlavní rozhodčí; Plzeň); náhradník: Pavlík (hlavní
rozhodčí; Plzeň); praporkáři: Valenta (Karlovy Vary), Kastner, Veselý (oba Plzeň); zapisovatel:
Škoda (Praha)

4. Nominace rozhodčích na MS ženy a junioři v Rumunsku
Komise osloví jednotlivé rozhodčí dle listiny UNIF, zajistí V. Pavlík v termínu do 26.9.2015. Lze
předpokládat, že s ohledem na odměny za rozhodování na této akci a nutnost pracovního volna
bude nižší počet zájemců.

5. Podpora řízení soutěží, čerpání položky rozpočtu
Členové komise obsáhle probírali plnění rozpočtové položky podpora řízení soutěží a související
výkon činnosti administrativní, spojené s řízením soutěží ČNS. Komise nemá k dispozici funkci
sekretáře komise a do budoucna lze uvažovat o jejím zřízení. Z hlediska odměn pro jednotlivé
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členy komise bylo dohodnuto mírné navýšení odměny pro statutární zástupce komise v rámci
stávajícího rozpočtu KR.

6. Formální fungování komise
Předseda komise představil členům vlastní představu o formálním fungování KR, byly
diskutovány dřívější nejednotné výstupy. Všichni členové KR se shodli na nutnosti
zabezpečování jednotných a ucelených výstupů z komise.

7. Výklad Pravidel ČNS, který vydal VV na svém jednání dne 30.7.2015
Členové komise velmi podrobně diskutovali zpracovaný materiál s názvem „Výklad Pravidel ČNS,
který
vydal
VV
na
svém
jednání
dne
30.7.2015“
(blíže
viz
http://nohejbal.org/files/dokumenty/zakladni_dokumenty/Vykladypredpisu_20150730.pdf).
Předmětný výklad byl rozeslán všem ligovým rozhodčím s tím, že jej musí při svém rozhodování
respektovat. Komise se ohrazuje proti formulaci uvedené na webu nohejbal.org, že materiál byl
zpracován: „po předchozí konzultaci s Komisí tuzemského rozvoje a Komisí rozhodčích“ je nepřesná.
KR zpracovaný výklad nekonzultovala, prací na výkladu byl pověřen pouze předseda komise
V. Pavlík, jako jeden z více oslovených odborníků.
V. Bartovský připravil vlastní verzi výkladu příslušných ustanovení pravidel a formuloval tak
oponenturu ke zpracovanému výkladu. Podle jeho názoru je stav v současné době v pravidlech
dostatečně popisný a nebylo třeba výklad zpracovávat.
Všichni členové komise se shodli na tom, že se jedná o popis situace, která v rámci utkání nastává
poměrně velmi málo, i tak je nezbytné, aby bylo její posuzování jednotné. Členové komise
doporučují zpracovat návrh na úpravu pravidel, kde bude popsaná situace lépe a srozumitelněji
popsána.

Další termín jednání KR:

prosinec 2015

Navržené místo:

Praha

Zapsal: Miroslav Sachl
Ověřil: Vladimír Pavlík
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