Zpráva o činnosti Komise rozhodčích ČNS v roce 2016
1.KR vykonávala svoji činnost dle Statutu Komise rozhodčích ČNS
2. Komise pracovala ve složení : V.Pavlík- předseda KR, M.Sachl – místopředseda
KR, I.Škoda, J.Dutka, V.Bartovský – členové KR)
3. Zasedání KR (CELKEM 4x) : 2.2. Plzeň, 2.4. Nymburk, 13.9.Plzeň, 8.12 Plzeň, další
komunikace probíhala telefonicky nebo elektronicky ( nasazování rozhodčích,
přenos informací mezi STK a jednotlivými rozhodčími, operativní agenda)
4. Obsazování všech utkání a zápasů dlouhodobých a jednorázových soutěží
kvalifikovanými rozhodčími (kvalifikovanými rozhodčími obsazeno 355 utkání a
celkem 15 jednorázových soutěží ) – PLÁN 2016 - SPLNĚNO
5. Vzdělávací činnost : 2x semináře pro rozhodčí : 13.3.Modřice (21 rozhodčích + 2
lektoři) 3.4.Nymburk (44 rozhodčích +5 lektorů)) 1x školení : 2.4. Nymburk (12
rozhodčích + 1 lektor) ( školení rozhodčích 12.3. Modřice – neuskutečnilo se –
pouze jeden přihlášený rozhodčí) plán 2016 - SPLNĚNO
6. Tvorba, odborné podklady a výklad soutěžní legislativy (odborné stanovisko,
podklady pro pravidlový výklad - odehrání míče nad hrací plochou soupeře,
odborné stanovisko k výkladu SŘ – fluktuace hráčů do 21 let věku a následný
výklad na seminářích rozhodčích) plán 2016 – SPLNĚNO
7. Průběžná metodická pomoc začínajícím rozhodčím – plán 2016 – plněno
průběžně během celého soutěžního období - SPLNĚNO
8. Přenos informací ze zpráv STK (chyby v zápisech o utkání )– plán 2016 – plněno
průběžně dle zveřejňovaných zpráv STK , další vyhodnocení činnosti rozhodčích na
seminářích rozhodčích v březnu 2017 - SPLNĚNO
9. Zajištění triček pro rozhodčí – plán 2016 – SPLNĚNO, teplákové komplety NESPLNĚNO (bude řešeno v návaznosti na nové logo svazu a koncepci
dlouhodobých ligových soutěží, respektive dle počtu soutěží a s tím souvisejícím
počtem rozhodčích v ligových soutěžích )
10. Tvorba metodických materiálů (Sazebník pokut pro rozhodčí,výklad pravidel,
Metodika nasazování rozhodčích, Statut rozhodčího ) – plán 2016 - SPLNĚNO
11. Zveřejňování nasazení rozhodčích na oficiálních stránkách ČNS – SPLNĚNO
12. Spolupráce s dalšími odbornými komisemi (STK, KTR, KM, DK ) – plněno
průběžně - SPLNĚNO

13. Bohužel přetrvávala velmi komplikovaná komunikace se
stávajícím předsedou KM (termínové kolize jednorázových soutěží mládeže
s ligovými soutěžemi velmi komplikující nasazování rozhodčích, velmi neodborný
zásah předsedy KM v podobě snahy o redukci počtu rozhodčích v dlouhodobých
soutěžích mládeže aniž by došlo k informování KR o tomto záměru,
nerespektování Metodiky nasazování rozhodčích na MČR mládeže ). Dalším
negativem je ta skutečnost, že se nepodařilo zvýšit počet rozhodčích v oblasti
Moravy, i když bylo školení rozhodčích v této oblasti propagováno na stránkách
ČNS a také byl zajištěn přenos informací prostřednictvím KNS a oddílů.
14. Ke dni 1. 1. 2017 dochází ke změně na pozici předsedy Komise rozhodčích ČNS
v souvislosti s novými úkoly stávajícího předsedy KR pana Vladimíra Pavlíka
v Trenérsko- metodické komisi ČNS. Pan Vladimír Pavlík z výše uvedených důvodů
odstupuje z funkce předsedy KR a nadále bude v tomto orgánu pracovat jako člen
KR. Z výše uvedených důvodů Komise rozhodčích ČNS doporučuje na funkci
předsedy této komise pana Ing. Miroslava Sachla, který doposud vykonával funkci
místopředsedy KR. Volba místopředsedy KR se uskuteční na 1. jednání KR (únor
2017) Samotné personální složení KR zůstává i v roce 2017 beze změn.
Bezděkov 31.12.2016

Mgr. Vladimír Pavlík, předseda KR ČNS

