Zápis z Komise rozhodčích ČSPS
12. 4. 2022
Přítomní: Ondřej Kočovský, Martin Hansgut, Hana Netrefová, Petr Neumann, Lukáš Kousal
Omluvení:



KR revidovala stávající tabulku DQ a zjistila několik kolujících verzí, které jsou
používané v programu pro zpracování výsledků. Vzhledem k požadavku na budoucí
analýzy DQ byl tento soubor aktualizován a žádá @Bažil Jan , aby byl veřejně
dostupný ke stažení na stránkách ČSPS a byl zahrnut do nejbližší aktualizace
programu pro zpracování výsledků.



Na příští schůzi KR bude provedena sumarizace návrhů požadavků úpravu (doplnění) IS
ČSPS a programu pro zpracování výsledků tak, aby Komise rozhodčích mohla jednou
ročně zpracovat pro VH VSP analýzu DQ v rámci krajů, účasti rozhodčích na jednotlivých
soutěžích a dále tak aktivně přispívat ke sjednocování praxe napříč všemi kraji.



KR sjednocuje podmínky pro návrh na udělení licence Rozhodčího 1. třídy následovně:
- V souladu s Kvalifikačním řádem navrhuje udělení licence 1. třídy Krajský
koordinátor rozhodčích, pokud není ustanoven, pak předseda Krajské organizace
ČSPS
- Termíny pro zaslání návrhů jsou vždy 31.5. a 31.10.
- Krajský koordinátor uvede v žádosti o udělení licence odůvodnění a přehled účasti
navrhovaného kandidáta na soutěžích v ČR
- KR posoudí žádost krajského koordinátora a kandidáta zařadí do nominací na soutěže
pořádané v následujícím pololetí, na kterých proběhne odborná praxe a pohovor se
školitelem
- Žádosti doručené do 31.5. budou vyřízeny do 31.12. příslušného roku, žádosti
doručené do 31.10. budou vyřízeny do 30.6. roku následujícího
- Odbornými garanty pro udělení licence rozhodčího 1. třídy byli ustanoveni Luboš
Imryšek a Martin Hansgut.
- Licenci rozhodčího 1. třídy uděluje svým hlasováním Komise rozhodčích
- Bez souhlasného stanoviska Odborného garanta není možné o udělení licence
hlasovat



KR uděluje po absolvování praxe na Finále MČR Družstev 2022 a pohovoru při
zasedaní KR dne 12.4.2022 licenci rozhodčího 1. třídy Filipu Pytlovi (PLČB)
KR uděluje na základě praxe na LMČRJ ve Zlíně konaného ve dnech 22.4. - 24.4.2022 a
pohovoru s Oborným garantem licenci rozhodčího 1. třídy Jakubovi Holasovi (PSKr)



KR se zabývala analýzou diskvalifikace při znakové obrátce znak -> prsa při finále 200 PZ.
Cílem této analýzy nebylo revidovat rozhodnutí VR z dané soutěže, ale pouze ujasnění,
jak procesně postupovat v podobných situacích.

Návrhy pro VSP ČSPS ke schválení:

1. Za účelem předvídatelnosti nákladů na zajištění sboru rozhodčích při pořádání
soutěží organizovaných přímo VSP ( tedy takových, kde pořadatel účtuje
odměny sboru rozhodčích na ČSPS), navrhuje KR ke schválení VSP maximální
sbor rozhodčích v tomto složení:
Počet rozhodčách na bazén
6 drah

8 drah

10 drah

Vrchní rozhodčí
Startér
Vedoucí protokolu
Pomocný startér
Obrátkový rozhodčí
Vrchní obrátkový rozhodčí
Časoměřič
Náhradní časoměřič
Rozhodčí plaveckých způsobů
Hlasatel
Výsledky
Obsluha časomíry
Ostatní zabezpečení

2
2
1
1
6
1
6
2
2
2
2
1
3

2
2
1
1
8
2
8
2
2
2
2
1
3

2
2
1
1
10
2
10
2
2
2
2
1
3

Celkem

31

36

40

-

Modře označené pozice si KR navrhuje ponechat ve své gesci a tyto pozice obsadit dle
svého uvážení (a může pro tyto pozice požadovat zajištění ubytování a proplacení
cestovních nákladů) – jde o maximální počet
Pro stanovení normativních nákladů na ubytování a cestovné si KR vyžádá od ČSPS
průměrné náklady na ubytování s cestovné za 1 delegovaného rozhodčího za
poslední 3 roky
Nebude-li na závodech použita automatická časomíra (především na Pohárech 10ti a
11ti letého žactva, pak se maximální sbor rozhodčích navýší o 3 Cílové rozhodčí a 1
Vrchního časoměřiče.

-

KR připraví a zveřejní nominace rozhodčích vždy nejpozději do 31.7. pro soutěže
konané do konce příslušného roku a do 30.11. pro soutěže konané v 1. pololetí roku
následujícího
Bude-li návrh schválen, KR bude distribuovat i interaktivní tabulku pro pořadatele
soutěží, ve které je zahrnuta Ekonomická směrnice ČSPS, aby si každý pořadatel
soutěží mohl spočítat předpokládané náklady na zajištění sboru rozhodčích
2. KR navrhuje zařazení pozice „Vedoucí protokolu“ na stejnou úroveň jako Vrchní
rozhodčí z pohledu Ekonomické směrnice ČSPS a žádá o projednání tohoto
návrhu na VV ČSPS.
3. KR navrhuje proplatit účast 2 rozhodčím na prezentaci, pokud se koná jeden
den před zahájením soutěže (buď Vrchní rozhodčí nebo Vedoucí protokolu,
nikdy ale oběma zároveň a zpracovateli výsledků) a žádá o předložení návrhu
VV ČSPS ke schválení.

odůvodnění: prezentace obvykle zahrnuje 3 až 4 hodiny a rovná se tedy téměř jednomu
soutěžnímu půldnu. Účast VR nebo Vedoucího protokolu a Zpracovatele výsledků je při
prezentaci vyžadována a je tedy legitimní požadovat její proplacení

4. KR navrhuje VSP schválit IS ČSPS jako jediný uznatelný systém pro evidenci
účasti rozhodčích na plaveckých soutěžích a uložit všem pořadatelům povinnost
evidovat sbor rozhodčích v tomto systému.
Příští schůze KR bude 22. 5. 2022 v Praze po ukončení V4 Hope
Zapsal: Martin Hansgut

