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Zápis  

 

 
ze zasedání KR ČVS konané  

v sobotu 8. srpna 2020 od 8:00 v Chlumci nad Cidlinou 
 
 
přítomni: Martin Hudík, Adam Lenert, Zdeněk Škoda, Antonín Pejpal 
omluveni: Luboš Pecháček 

Program: 
1. Rozhodnutí „per rollam“      (předseda) 
2. Schválení výsledku kvalifikací 2020 (předseda) 
3. Návrh listin rozhodčích ČVS pro sezónu 2020/2021  (předseda) 
4. Předsezónní semináře 2020  (předseda) 
5. Různé   

 
1) Rozhodnutí „per rollam“   

  

KR ČVS rozhodla mezi jednáními o tom, že kvalifikace v Chlumci nad Cidlinou 
proběhne a tím pádem budou zohledněny výsledky kvalifikace o listinu EX.  
Z důvodu zrušení turnaje v Dřevěnicích a nemožnosti nalezení náhradního tur-
naje rozhodla KR ČVS o zrušení kvalifikací o listiny A a B. KR ČVS rozhodla 

vzhledem k nestandardně ukončené sezoně 2019/2020 z důvodu opatření v 
souvislosti s pandemií COVID-19 je pro sezonu 2020-2021 ustanoveno násle-
dující přechodné ustanovení „Rozhodčí, kteří měli právo účasti v kvalifikaci o 
vyšší listiny v sezoně 2019-2020 a v sezoně 2020-2021 se umístí na listině na 
místě zajišťujícím kvalifikaci, ale již by se nemohli z důvodu překročení věko-
vého limitu kvalifikace účastnit, budou zařazeni do kvalifikace.“ Toto ustanovení 
se vztahuje na neuskutečněné kvalifikace. Listiny, kde neproběhly kvalifikace, 
zůstanou v původním složením. KR ČVS v rámci kritérií tyto skutečnosti zapra-
cuje a nechá schválit SR ČVS. 
 

 

2) Schválení výsledku kvalifikací 2020  

 

KR ČVS schválila výsledky kvalifikace v Chlumci nad Cidlinou, kde na listinu EX 
postoupili rozhodčí Velinov a Kubinec. KR ČVS děkuje všem kvalifikantům za 
předvedené výkony.  
  

3) Návrh listin rozhodčích ČVS pro sezónu 2020/2021  

  
KR ČVS schválila složení listin pro sezónu 2020/2021, které předloží SR ČVS 

ke schválení. Seznam je uveden v samostatné příloze č. 1. 
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4) Předsezónní semináře 2020 

 

 KR ČVS změnila obsah předsezónních seminářů, z důvodu nasazení nového 
modulu Rozhodčí a zavedení elektronického zápisu v 1M, budou semináře za-
měřeny na tuto problematiku. Náhradní seminář proběhne 20. 9. 2020 v Pros-
tějově. 

   
 

5) Různé 
 

KR ČVS konstatuje, že do 30. 9. 2020 musí mít všichni rozhodčí na republiko-
vých listinách napsaný test. Pokud tomu tak nebude, budou rozhodčímu poza-
staveny všechny delegace. 

KR ČVS rozhodla, že rozhodčí a delegáti na republikových listinách musí mít 
do 14. 8. 2020 zaplaceny licenční poplatky. Po tomto datu začnou delegace 
republikových soutěží a bez úhrady LP nebude moci být rozhodčí delegován. 

Školení rozhodčích I. třídy proběhne v příštím roce při republikovém finále ČP 
starších žáků, předpoklad 03/2021. 

KR ČVS rozhodla, že rozhodčí neuvidí, jaký delegát bude přítomen na jednotli-
vých utkáních. 

KR ČVS opět konstatuje, že ČVS neinformuje KR o důležitých bodech, jako je 
zavedení elektronického zápisu v nižších soutěžích či rozšíření soutěží. Toto 
může v budoucnu vyvolat neobsazená utkání či nedostatečné proškolení roz-
hodčích. ČVS opět nevyslyšela požadavky KR o soubězích utkání v jednom 
městě, toto opět může mít za následek nedostatek rozhodčích.  

KR ČVS bude na SR ČVS předkládat zvýšení odměny v soutěžích 2Z spojené 
s tím, že utkání budou rozhodována pouze v jednom rozhodčím. 

Dále bylo aktualizováno složení listiny mladých perspektivních rozhodčích. Lis-
tina je ve složení: 

Příjmení Jméno Kraj Příjmení Jméno Kraj 

Brabec Jakub Plzeňský kraj Novák Miroslav Jihomoravský kraj 

Burgertová Gabriela Moravskoslezský kraj Ostranský Tomáš Jihomoravský kraj 

Činátl Dominik Hlavní město Praha Pítr Vítězslav Hlavní město Praha 

Jusič Alen Hlavní město Praha Stehlíček Štěpán Středočeský kraj 

Kohlmann Tomáš Hlavní město Praha Svoboda Jakub Středočeský kraj 

Košnovský Petr Moravskoslezský kraj Šimek Jan Zlínský kraj 

Koutník Patrik Ústecký kraj Ulč Petr Plzeňský kraj 

Lenert Adam Liberecký kraj Vašková Dana Pardubický kraj 

Mačát Zdeněk Jihomoravský kraj Vitanov Ivan Jihomoravský kraj 

Michálková Diana Hlavní město Praha Zimmermann Tomáš Zlínský kraj 

Němeček Ladislav Olomoucký kraj 
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KR ČVS pověřila M. Hudíka a Z. Škodu vypracováním testů na předsezónní 
semináře. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Martin Hudík, v.r.   Adam Lenert, v.r. 
předseda KR ČVS  sekretář KR ČVS 

 


