ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ
160 17 Praha 6 – Břevnov, Bělohorská 19
Komise rozhodčích

Z Á P I S č. 7/2018
ze zasedání KR ČVS
konaného dne 4. srpna 2018 v Dřevěnici
Přítomni: Jaromír Antušák, René Činátl, Jakub Gall, Ladislav Sazama, Zdeněk Škoda, Pavel Zeman
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Kontrola plnění úkolů z předešlého období
Rozhodnutí učiněná mezi jednáními KR formou per rollam
Plnění úkolů správní rady ČVS
Mezinárodní úsek a delegace
Vyhodnocení kvalifikací rozhodčích na listiny „A“ a „B“
Provedení aktualizace listin rozhodčích
Příprava seminářů rozhodčích všech listin, delegátů ČVS a školitelů
Vyhodnocení práce komisí rozhodčích KVS
Vyhodnocení práce s perspektivními rozhodčími
Průběžné čerpání rozpočtu za I. pololetí 2018
Změny v „Kritérií hodnocení rozhodčích“ pro soutěžní období 2018-19
Provedení delegací všech mistrovských soutěží a zadání do VISu
Různé
Usnesení

Jednání KR zahájil a vedl předseda KR Pavel Zeman.
1.

Kontrola plnění úkolů
Splněné úkoly: 01/05, 09/05, 01/06, 02/06, 03/06, 04/06, 05/06, 06/06, 07/06,
08/06, 10/06, 11/06, 12/06, 14/06 a 15/06
Trvající úkoly nebo změna termínu: 05/05, 07/05, 09/06, 13/06, 16/06 a 17/06

2.

Rozhodnutí učiněná mezi jednáními KR per rollam
KR potvrdila níže uvedená rozhodnutí učiněná mezi 6. a 7. zasedáním KR formou
per rollam.
Jednalo se o:
-

Delegace rozhodčích na přípravné zápasy
RD Ž, Česká republika - Francie
1.8.2018 začátek utkání v 17:00
2.8.2018 začátek utkání v 17:00
3.8.2018 začátek utkání v cca 13:00
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-

RD Ž, Česká republika - Polsko
8.8.2018 začátek utkání v 17:00
9.8.2018 začátek utkání v 17:00
10.8.2018 začátek utkání v cca 15:00

Renčín - Kostka
Rychlík - Renčín
Marschner - Lenert

RD M, Česká republika – Tunisko
30.8.2018 začátek utkání v 17:00
31.8.2018 začátek utkání v 17:00
1.9.2018 začátek utkání v 17:00

Dmejchal - Krtička
Velinov - Lenert
Buchar - Pítr

Delegace rozhodčích na turnaj 4 Nations Tournament – Girls
17.8.2018
18.8.2018
19.8.2018

-

3.

17:00
19:00
15:00
19:00
10:00
13:00

HUN – POL
CZE – SVK
SVK - HUN
CZE – POL
POL – SVK
CZE – HUN

Možnár – Novák Z.
Novák Z. - Možnár
Dziacký
Valoušek - Dziacký
Šimek – Dziacký
Dziacký - Šimek

Delegace čárových rozhodčích na kvalifikaci ME U-20

Plnění úkolů ze SR
Předseda KR informoval o úkolech ze SR týkající se KR.
SR uložila KR:
- podílet se na výběru nového oblečení pro rozhodčí - trvá,
- předložit závěrečné listiny a seznam účastníků kvalifikace - splněno,
- přeložit materiály a provést školení k E-score - splněno,
- upravit Kritéria hodnocení rozhodčích v souladu se schváleným předpisem SR
„listina rozhodčích EX“ předložený AVOK-M,
- zapracovat změny v odměňování rozhodčích v EX-M dle návrhu AVOK-M,
- připravit rozpočet KR na rok 2019.
Všechny úkoly uvedeny v samostatných bodech. Materiál předložený AVOK-M je
přílohou č. 1 tohoto zápisu.

4.

Mezinárodní úsek a delegace
Delegace mezinárodních rozhodčích

Sekretář seznámil členy se všemi mezinárodními delegacemi mezinárodních rozhodčích v soutěžním období 2017-18.
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Ostatní

KR opětovně konstatuje, že nominovaní rozhodčí na přípravné turnaje nejsou informováni o změnách časů utkání.
5.

Vyhodnocení kvalifikací rozhodčích na listiny „A“ a „B“
Sekretář KR informoval, že na kvalifikaci o listinu „A“ bylo, dle Kritérií osloveno
celkem 12 rozhodčích. Martin Hanzelín se z rodinných důvodů před konáním kvalifikace omluvil. Kvalifikace se tak zúčastnilo 11 rozhodčích.
KR se seznámila s výsledky kvalifikace rozhodčích na listinu „A“ konané ve dnech
4. - 5. 8. 2018 v Dřevěnici a konstatovala, že na listinu „A“ postoupili rozhodčí:
Marián Ištvánech (MS), Roman Marschner (UST), Alexander Nedbálek (PHA),
Jan Slezák (MS) a Milan Vachutka (JM).
Dále KR schválila pořadí na 6. místě kvalifikace (náhradník) Vítězslav Pítr (PHA).
Sekretář KR informoval, že na kvalifikaci o listinu „B“ bylo, dle Kritérií osloveno
celkem více jak 25 rozhodčích, kteří se z různých důvodů omluvili. Následně bylo
osloveno 13 rozhodčích, kteří se kvalifikace zúčastnili.
KR se seznámila s výsledky kvalifikace rozhodčích na listinu „B“ konané dne
4. 8. 2017 v Dřevěnici a konstatovala, že na listinu „B“ postoupili tito rozhodčí:
Jiří Čermák (LIB), Lenka Kindermanová (UST), Miroslav Novák (JM), Ladislav
Sazama (PLZ), Štěpán Stehlíček (STČ), Jan Šimek (ZLN), Petr Ulč (PLZ) a Dana Vašková (PA).
Dále KR schválila pořadí na 9. a 10. místě kvalifikace (náhradníci) v pořadí Patrik
Koutník (UST) a Tomáš Ostranský (JM).
KR všem úspěšným a postupujícím gratuluje.

6.

Provedení aktualizace listin rozhodčích
KR projednala na základě proběhlých kvalifikací a přímých postupů a dále v souladu s aktuálně platnými „Kritérii …“ (s ohledem na věkové limity) složení jednotlivých listin pro soutěžní období 2018/19.
Členové KR schválili příslušnost rozhodčích na jednotlivých listinách ČVS a závěrečnou verzi listin předloží předseda KR ke schválení SR ČVS.
Předseda delegátů předložil návrh na úpravu a složení listin delegátů na jednotlivých listinách pro soutěžní období 2018/19. Tento návrh bude předložen SR ČVS
ke schválení.
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7.

Příprava seminářů rozhodčích všech listin, delegátů ČVS a školitelů
Příprava seminářů probíhá dle schváleného harmonogramu.
Obsah semináře bude zaměřen na zápis o utkání, povinnosti rozhodčích, práci
s VISem a vyplňování nedostupností, změny v soutěžním řádu, nejčastější chyby
v předchozím období, jež vedli ke srážkám z hodnocení a změny kritérií a interního sazebníku. U listiny A též na e-score a práci s video challenge.

8.

Vyhodnocení práce komisí rozhodčích KVS
Pověřený člen KR Jaromír Antušák seznámil členy KR s vývojem na jednotlivých
KVS. Konstatoval, že se zlepšila spolupráce s kraji a informovanost o plánovaných
školeních v jednotlivých krajích.

9.

Vyhodnocení práce s perspektivními rozhodčími
KR vyhodnotila dosavadní systém práce s perspektivními rozhodčími a konstatovala, že užší model s menším počtem zařazených rozhodčích se osvědčil. V proběhlém soutěžním obdoby byly realizovány první akce v rámci práce s perspektivními rozhodčími. Jednalo se o komentovaná utkání (celkem 3x), školení v rámci finálových turnajů EX-JRI a EX-KTI. Bohužel přesun zápasů na všední dny nedovoluje plně realizovat připravené programy.
Vzhledem ke schváleným změnám v listinách a počtech rozhodčích na nich SR
(zavedení listiny EX na návrh AVOK-M) musí dojít ke změně v konceptu práce
s perspektivními rozhodčími. KR uložila připravit změnu v souladu s návrhem nových Kritérií hodnocení rozhodčích.

10. Průběžné čerpání rozpočtu za I. pololetí 2018
KR konstatovala, že čerpání rozpočtu KR je výrazně pod plánem a je dostatek finančních prostředků na realizaci připravených programů pro perspektivní rozhodčí, stejně tak i na materiální podporu rozhodčích (oblečení, doplňky, atd.). Kapitola
rozpočtu delegáti, překročila plánovanou výši. Navýšení nákladů musí být zohledněno v plánu na rok 2019.
11. Příprava změn „Kritérií hodnocení rozhodčích“ pro soutěžní období 2018-19
SR uložila KR přepracovat Kritéria hodnocení rozhodčích v souladu se schváleným materiálem předloženým AVOK-M. KR vzala informaci uvedenou v zápisu ze
SR ze dne 18. 7. 2018 bodem 01/13 na vědomí.
Citace ze zápisu SR: „Schvaluje dokument pod názvem „Listina rozhodčích EX“
dle předloženého návrhu AVOK-M a s výše uvedenou opravou článku 4, odst. 1.
dokumentu „Listina rozhodčích EX“ a to následovně: „Delegaci rozhodčích provádí
a zajišťuje pracovník AVOKu-M, či jím pověřený rozhodčí“, kterým se doplňuje dokument „Kritéria hodnocení rozhodčích“ s upravením článku 4, odst. 1. dle diskuze“.
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„Ukládá předsedovi KR ČVS upravit „Kritéria hodnocení rozhodčích…2018/2019“ v
souladu se schváleným dokumentem uvedeného v bodu a) tohoto usnesení a
předložila upravená „Kritéria hodnocení rozhodčích…2018/2019“ ke schválení na
SR ČVS v září 2018“
Vzhledem k tomu, že se jedná o výraznou změnu koncepce Kritérií, je nezbytné se
sejít se zástupcem AVOK-M a změny projednat v celkových souvislostech, neboť
dílčí body jsou v rozporu se schváleným konceptem rozvoje perspektivních rozhodčích i s předchozími dokumenty schválenými SR.
12. Provedení delegací všech mistrovských soutěží a zadání do VISu
KR schválila harmonogram delegací jednotlivých soutěží. Vzhledem k tomu, že SR
schválila materiál předložený AVOK-M, kdy delegace listiny „EX-M“ přechází do
kompetence „Delegaci rozhodčích provádí a zajišťuje pracovník AVOKu-M, či jím
pověřený rozhodčí“, vyzývá KR pověřeného zástupce, aby započal s delegacemi,
tak, aby pak mohli být delegovány další mistrovské soutěže ČVS dle harmonogramu.
13.

Různé
a) Ukončení činnosti
KR obdržela informaci od Pavla Vajrych, Věry Hudečkové, Ivany Strachanové
a Báry Valkové o ukončení aktivní činnosti rozhodčího. KR bere informaci na
vědomí.
KR ČVS děkuje výše uvedeným rozhodčím za jejich činnost a přeje hodně
zdraví a úspěchů v osobním životě.
b) Přerušení činnosti
KR obdržela žádost Prokopa Holého o přerušení činnosti ze studijních důvodů.
KR bere informaci na vědomí a souhlasí s přerušením na 1 rok.
c) Žádost Tomáše Buchar
KR obdržela žádost Tomáše Buchara na proplacení nákladů na školení rozhodčích v Sitting Volley (volejbalu sedících). KR konstatuje, že oblast Sitting
Volleybalu je mimo kompetence KR. KR nemá v gesci oblast volejbalu sedících, z tohoto důvodu nemůže čerpat finanční prostředky na toto školení. Přesto KR doporučuje SR, aby byla část nákladů na školení (cestovné ve výši cca
5.000,- Kč) bylo proplaceno, tak jak je to běžné při vyslání rozhodčích
v šestkovém volejbale.
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14.

Usnesení:

01/07

02/07

03/07
04/07
05/07
06/07
07/07

Předložit ke schválení SR listiny rozhodčích na soutěžní
období 2018-19
odpovídá: předseda
Předložit ke schválení SR listiny delegátů na soutěžní
období 2018-19
odpovídá: předseda
Zajistit pronájem pro pořádání předsoutěžních seminářů
odpovídá: sekretář
Rozeslat pozvánky na předsoutěžní semináře
odpovídá: Zdeněk Škoda
Aktualizovat seznam perspektivních rozhodčích
odpovídá: sekretář
Sestavit finanční plán na rok 2019
odpovídá: sekretář
Připravit návrh Kritérií pro období 2018 - 19
odpovídá: sekretář

T: do 31. 08. 2018

T: do 31. 08. 2018
T: do 31. 08. 2018
T: do 20. 08. 2018
T: do 31. 08. 2018
T: do 15. 09. 2018
T: do 31. 08. 2018

V Dřevěnici dne 05. 08. 2018

Zapsal:
René Činátl
sekretář KR ČVS

Pavel Zeman
předseda KR ČVS
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