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

Z Á P I S č. 8/2018
ze zasedání KR ČVS
konaného dne 9. září 2018 v Praze
Přítomni: Martin Hudík, Luboš Pecháček, Zdeněk Škoda, Antonín Pejpal, Adam Lenert
Program:
1. Seznámení členů KR
2. Návrh a schválení subkomisí
3. Dodatečné schválení účasti R.Marschnera na semináři perspektivních rozhodčích CEV v Říme ve dnech 6.-7.10.2018
4. Schválení listin rozhodčích
5. Schválení listin delegátů
6. Schválení listiny e-scorer
7. Schválení dohody mezi AVOK-KR ČVS o listině Ex a A
8. Schválení návrhu odměn pro soutěže Ex-M, Ex-Z a TD
9. Schválení kritérií na sezonu 2018/2019
10. Schválení způsobu financování oblečení rozhodčích listiny B, C a D
11. Video rozhodčí
12. Rozvojové programy pro hledání nových rozhodčích
13. Různé
14. Usnesení
Jednání KR zahájil a vedl předseda KR Martin Hudík.
1. Seznámení členů KR
KR je složena následovně:
Martin Hudík - předseda
Adam Lenert - sekretář
Zdeněk Škoda
Antonín Pejpal
Luboš Pecháček
2. Návrh a schválení subkomisí
Subkomise delegátů
Zdeněk Škoda - předseda

strana 1

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ
160 17 Praha 6 – Břevnov, Bělohorská 19
Komise rozhodčích
Subkomise delegační pro soutěže řízené ČVS
Ladislav Sazama - předseda
Martin Možnár
Antonín Pejpal
Subkomise výchovy a vzdělávání
Martin Hudík - předseda
Luboš Pecháček
Subkomise pravidel a školení
Martin Hudík - předseda
Milan Labašta
Subkomise hodnocení rozhodčích
Antonín Pejpal - předseda
Zdeněk Škoda
Martin Hudík
3. Dodatečné schválení účasti R. Marschnera na semináři perspektivních rozhodčích CEV v Říme ve dnech 6.-7.10.2018
Předseda KR přednesl žádost Romana Marschnera na schválení účasti na předmětném semináři CEV a to včetně proplacení cestovních náhrad. KR po projednání účast schválila s tím, že na dalším jednání rozhodne o způsobu proplacení cestovních náhrad.
4. Schválení 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.
Dále byla projednána žádost Karin Záhorcové o zařazení na listinu „B“. Vzhledem
k dlouholetým zkušenostem KR schválila zařazení Karin Záhorcové na listinu „B“.
KR z důvodu přerušení činností rozhodčích na listině „B“ rozhodla o doplnění listiny „B“ o náhradníky Patrika Koutníka, Tomáše Ostranského a Františka Pellera.
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5. Schválení listin delegátů
KR projednala a schválila listiny „A“ a „B“ delegátů.
6. Schválení listiny e-scorer
Během léta proběhla školení na elektronický zápis. V rámci těchto školení bylo vyškoleno 78 lidí.
KR schvaluje založení a složení listiny E-scorer. KR doporučuje správní radě ČVS
schválit nově založenou listinu včetně jejího obsazení.
7. Schválení dohody mezi AVOK-KR ČVS o listině Ex a A
Předseda KR shrnul postup v jednání s AVOK a představil návrh dohody, kterou
respektuje i AVOK. Hlavním bodem bylo udržení nezávislosti delegací v rukou KR.
Dohoda respektuje nezávislost KR a delegačním pracovníkem bude člen KR Antonín Pejpal. Podoba této dohody byla prodiskutována i na druhém jednání u „kulatého stolu“, kde došlo k všeobecné shodě všech zúčastněných. viz. příloha
č_4_Navrh AVOKu 2018
8. Schválení návrhu odměn pro soutěže Ex-M, Ex-Z a TD
KR projednala návrh předsedy KR na odměňování rozhodčích a TD předmětných
soutěží. V případě jak TD, tak soutěží EX – M a EX – Z dochází k nárůstům odměňování o cca 15 %. Nejedná se tedy o skokový nárůst o 35 %, který byl
v původním návrhu, ale jedná se o vzájemný kompromis, který respektují všechny
strany, a proto ho KR doporučuje ke schválení. viz. příloha č_5_Odmeny
EXM,EXZ,TD na 2018-2019
9. Schválení kritérií na sezonu 2018/2019
Předseda KR přednesl návrh kritérií, který je doplněn o dohodu s AVOK. KR souhlasí s předloženým materiálem.
10. Schválení způsobu financování oblečení rozhodčích listiny B, C a D
Každý rozhodčí na listině B, C a D dostane jedno triko zdarma, to bude hrazeno
z rozpočtu ČVS. Do 28.10.2018 nahlásí všichni rozhodčí velikost trika sekretáři
KR. Nové triko pak bude povinné od 1. 1. 2019. Pokud se dodávka opozdí, tak od
termínu, který určí KR. Kalhoty zůstávají pro tuto sezónu původní. Velikost kalhot
bude zaslána sekretáři KR do 31. 5. 2019. Nová sezóna 2019/2020 tak proběhne
již zcela v novém oblečení. U kalhot zatím není stanoven způsob spolufinancování, ten bude upřesněn na základě stanoveného rozpočtu na příští rok 2019.
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11. Video rozhodčí
U všech televizních utkání by měl být i tzv. video challenge. S tím se otvírá nutnost
nastavit způsob, jak bude probíhat video challenge. Komise rozhodčích proto projednala možnost zavedení listiny video rozhodčího. Způsob a případné zavedení
listiny musí proběhnout před prvním utkáním, nebo případně bude vydán metodický pokyn pro rozhodčí, jak postupovat.
12. Rozvojové programy pro hledání nových rozhodčích
KR vnímá problém a potřebu vychovávat nové rozhodčí, a to jak na republikové
úrovni, tak i na krajské úrovni. Z tohoto důvodu proběhne schůzka s krajskými
předsedy KR a to 28. 10. 2018 od 13 hodin v sídle ČVS. Na této schůzce budou
představeny základní myšlenky práce s mladými rozhodčími.
13. Různé
a) Náhradní seminář rozhodčích
Náhradní seminář proběhne 23. 9. 2018 v Praze v hotelu Olympik.
b) Podnět p. Pecháčka na lepší podmínky pro rozhodčí – šatny, občerstvení
Na úrovni extraligy je třeba zlepšit podmínky pro rozhodčí. V mnoha halách jsou
podmínky nevyhovující. Tento problém projedná předseda KR na schůzce
s AVOK tak, aby v rámci těchto soutěží byly pro rozhodčí zabezpečeny lepší
podmínky ve formě větších šaten a drobného občerstvení (voda, sušenky, ovoce).
c) Školení delegátů „A“ a „B“ na elektronický zápis
Na základě proběhlého semináře vzešel požadavek na proškolení delegátů na
elektronický zápis. Školení delegátů (A a B) na E-Scoresheet se uskuteční v sobotu 22. 9. 2018 od 10 hodin v Hradci Králové (Gymnázium J. K. Tyla, Tylovo
nábřeží 682, 500 02 Hradec Králové).
14. Usnesení:
01/08
Předložit ke schválení SR listiny rozhodčích na soutěžní
období 2018-19
odpovídá: předseda
T: do 30. 09. 2018
02/08
Předložit ke schválení SR listiny delegátů na soutěžní
období 2018-19
odpovídá: předseda
T: do 30. 09. 2018
03/07
Zajistit pozvánku na náhradní seminář
odpovídá: sekretář
T: do 12. 09. 2018
04/07
Rozeslat pozvánky na školení E – scorer pro delegáty A a B
odpovídá: Zdeněk Škoda
T: do 12. 09. 2018
05/07
Založení listiny E – scorer včetně jejího obsazení
odpovídá: předseda
T: do 30. 09. 2018
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06/07
07/07
08/07
09/07
10/07

Schválení dohody s AVOK a předložení SR
odpovídá: předseda
T: do 19. 09. 2018
Schválení návrhu odměn pro soutěže Ex-M, Ex-Z a TD
odpovídá: předseda
T: do 19. 09. 2018
Schválení kritérií na sezonu 2018/2019
odpovídá: předseda
T: do 19. 09. 2018
Schválení způsobu financování oblečení rozhodčích listiny B, C a D
odpovídá: předseda a sekretář
T: do 28. 10. 2018
Plán práce s perspektivními rozhodčími
odpovídá: všichni
T: do 28. 10. 2018

V Praze dne 09. 09. 2018

Zapsal:
Martin Hudík
předseda KR ČVS

Adam Lenert
sekretář KR ČVS
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