Souhrnný zápis schůzí Komise rozhodčích ČSPS z května, června,
července a srpna 2022
Přítomní: Ondřej Kočovský, Martin Hansgut, Hana Netrefová, Petr Neumann, Lukáš Kousal
Omluvení:



Krajští koordinátoři byli vyzváni, aby poslali do konce května nominace na udělení
rozhodčích 1. třídy.
Nominace musí obsahovat následující:
1) jestli rozhodčí plní nebo neplní kritéria dle kvalifikačního řádu
2) pokud navrhujete někoho s kratší praxí, pak prosím o zdůvodnění
3) vaše hodnocení dosavadní práce nominanta a zdůvodnění vaší nominace
4) dosavadní praxi nominanta na vrchních funkcích (VR, Startér, Vrchní časoměřič,
Vrchní obrátkový rozhodčí, Zpracovatel výsledků a pod.)



Komise rozhodčích obdržela v termínu (31.5.2022) tyto nominace:
Jan Maněna
Karel Baloun
Josef Morávek
Vladimír Zobal
Brigita Roztočilová – Stloukalová
Luděk Burian
Petr Kořínek
Leoš Borkovec
Ota Kunt
Leona Slavíčková
Tomáš Janata
Jan Grus
Jakub Cibulka
Jakub Jílek



Na základě informací z IS ČSPS a posouzení Odborných garantů Komise rozhodčích
schválila pro odbornou praxi v 2. pololetí 2022 tyto nominanty:
Jan Maněna
Vladimír Zobal
Petr Kořínek
Tomáš Janata
Jakub Cibulka
Jakub Jílek

Výše jmenovaní budou zahrnuti do delegací na vedoucí pozice v 2. pololetí 2022 a po
absolvování praxe a pohovoru s KR bude hlasováno o udělení licence I. Třídy do konce
roku 2022
Krajským koordinátorům bude Sekretářem Komise rozhodčích odesláno vyrozumění
s odůvodněním a návrhem dalšího postupu.


Komise rozhodčích připomíná, že všichni účastníci školení rozhodčích III. a II. Třídy
musí být zapsáni na příslušné školení v IS ČSPS. V opačném případě nelze licenci
udělit.



Komise rozhodčích potvrzuje, že školení rozhodčích se mohou zúčastnit registrovaní
členové ČSPS před dosažením 16ti let, nicméně licence bude platná v den dosažení
16ti let



Komise rozhodčích bude usilovat ve spolupráci s ČSPS o uspořádání FINA Officials
School v Praze v roce 2023



Komise rozhodčích probírala způsob kvalifikace na Poháry 10ti a 11ti-letého žactva
na MR staršího a mladšího žactva a vznáší na VSP ČSPS tento podnět:
Na základě zkušeností, které členové Komise rozhodčích nasbírali při řízení posledních
pohárů a žákovských MR, přijde členům KR nelogický současný hybridní systém
kvalifikace na tyto závody. Zejména skutečnost, že plavec může být na tyto soutěže a
do disciplín přihlášen pouze za předpokladu, že startoval na oblastních / krajských
přeborech v těchto disciplínách, ale současně může použít čas, zaplavaný v rámci
stanoveného období. Této povinnosti je možné se vyhnout při předložení lékařského
potvrzení, případně potvrzení o účasti na školní akci. KR doporučuje VSP se
zrevidovat tento systém. KR si je vědoma, že kvalifikační kritéria jsou plně
v kompetenci VSP.



Komise rozhodčích nominuje na mezinárodní závody CECJM 3.-4.12.2022 tyto
Vrchní rozhodčí, Vedoucí protokolu a Startéry:
VR: Hana Netrefová; Ondřej Kočovský
VP: Lenka Nowaková
ST: Michael Kindl; Adam Stráník
Komise při nominaci VR a VP vycházela ze skutečnosti, že se jedná o mezinárodní
závody, tito funkcionáři se musí aktivně zúčastnit meetingu pro Vedoucí výprav a
zároveň musí být schopni aktivně komunikovat v AJ v průběhu závodů.

Návrhy ke schválení VSP ČSPS a případně VV ČSPS:


Komise rozhodčích navrhuje na zařazení na FINA list n.22 (od 1.1.2023) tyto
rozhodčí:
VR: Ondřej Kočovský; Lukáš Kousal; Jan Řehoř
ST: Adam Stráník; Michael Kindl



Komise rozhodčích navrhuje vyslat na 5th LEN Swimming Officials Seminar
v Belfastu (25. – 27.11.2022) Ondřeje Kočovského
Komise rozhodčích usiluje o účast rozhodčího na OH v Paříži v roce 2024 a účast na
mezinárodních závodech a seminářích tuto šanci zvyšuje. České plavání nemělo svého
rozhodčího mnoho let a snahou KR je držet vysokou úroveň a dobré jméno našich
rozhodčích, které se podařilo všem aktivním FINA rozhodčím v posledních letech
vybudovat. Zároveň považujeme za důležité přivážet a aplikovat know-how a
zkušenosti z mezinárodních akcí do České republiky, což se v posledních letech daří.
- Komise rozhodčích navrhuje vzhledem k výše uvedenému úhradu 100% nákladů
na účast ze strany ČSPS.
- Pokud finanční situace nedovolí úhradu v plné výši, pak KR navrhuje schválit
50% spoluúčast ze strany Ondřeje Kočovského



Komise rozhodčích navrhuje VSP schválit úpravu dokumentu Statut Komise
rozhodčích; Příloha 2 - Lektorský sbor KR ČSPS takto:

Jméno

Příjmení

Telefon

E-mail

1. třída

2. třída

3. třída

Martin

Hansgut

+420 731 134 049

martin.hansgut@czech-swimming.cz

X

X

X

Luboš

Imryšek

+420 724 820 515

lubos.imrysek@czech-swimming.cz

X

X

X

Ondřej

Kočovský

+420 720 989 440

ondrej.kocovsky@czech-swimming.cz

X

X

X

Mojmír

Axman

+420 777 697 361

mojmir.axman@czech-swimming.cz

X

X

Lenka

Nowaková +420 723 119 583

vyuka@plavani.org

X

X

Jan

Srb

+420 777 852 196

jsrb@centrum.cz

X

X

Ladislav

Štefl

+420 732 202 665

lstefl@email.cz

X

X

Hana

Netrefová +420 603 572 635

hana.netrefova@czech-swimming.cz

X

X

Petr

Liberda

petr.liberda@seznam.cz

X

X

Tomáš

Kaluža

+420 605 440 191

tomas.kaluza@czechswimming.cz

X

X

Zdeněk

Krčál

+420 721 719 353

krtek1@seznam.cz

X

X

Petr

Neumann +420 705 405 379

5233n@seznam.cz

X

X

Lukáš

Kousal

lukas.kousal@czechswimming.cz

X

X



+420 724 224 292

Komise rozhodčích navrhuje VSP schválit úpravu dokumentu Statut Komise
rozhodčích; Příloha 1 - Členové Komise rozhodčích takto:
Předseda: Ondřej Kočovský
Sekretář : Martin Hansgut
Členové:
Lukáš Kousal
Hana Netrefová
Petr Neumann

