Praha, 23.05.2018

Zápis z jednání KR ČSJu

Přítomni:

Vladimír Hnidka, Robert Hoření, Karel Dvořák, Hana Šafaříková, Marek Šimčák,
Bohumil Šaršoun, Ilja Mejta, Karel Tesař, František Huja, Rostislav Lukš, Zdeněk
Nachtigall, Milan Robovský, Jan Vavřík

Hosté:

J. Dolejš, R. Kalous

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Aktuální situace na ČSJu
Příprava mistrovství Evropy v Praze
Personální situace v KR ČSJu
Delegace na soutěže ČSJu
Hodnocení rozhodčích
Různé

Průběh jednání:
Schůzi otevřel Robert Hoření, přivítal předsedu ČSJu J. Dolejše a odevzdal mu úvodní slovo.
1.
Předseda svazu J. Dolejš požádal účastníky o uctěni památky zesnulé předsedkyně KR ČSJu Věry
Pelantové minutou ticha.
Dále seznámil přítomné se změnou ve vedení komise rozhodčích.
Vladimir Hnidka byl předsednictvem ČSJu jmenován do funkce předsedy komise rozhodčích ČSJu
s okamžitou platností.
J. Dolejš taky informoval o současné pozitivní situaci ČSJu a jako cíle ČSJu vyjmenoval kromě
sportovnich úspěchů hlavně ekonomickou stabilitu a růst členské základny.
Judo je na 12. místě členské základny sportů, na 4. místě mezi olympijskými sporty.
Cílem sboru rozhodčích jsou dostatečný počet a růst kvality rozhodčích.
Na ME 2020 v Praze se očekává, že někteří rozhodčí budou na tuto soutěž delegováni, další budou
potřeba na technické zabezpečení. Časová náročnost bude 1 den na přípravu a 3 dny soutěž.
2.
V. Hnidka poděkoval za důvěru a řekl, že rád vrátí ČSJu to, co mu svaz v uplynulých letech dal a že je
mu potěšením pracovat ve svazu, který se nachazí v takové výborné kondici jako tomu u ČSJu
momentálně je.
Dále představil vedení komise rozhodčích:
V. Hnidka – vedeni KR ČSJu a zaměřeni na mezinárodní záležitosti.
R. Hoření - místopředseda KR ČSJu s hlavní zodpovědností za domací záležitosti.
M. Hefka - poradní člen
M. Schuster – hlavní náplní je příprava vzdělávání rozhodčích a pořádání školení a seminářů.
K. Dvořák - hlavní zodpovědnost v oblasti pravidel všech kategorii.
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Do budoucna (předpokladaný start 2019) je připravován systém delegování a hodnocení rozhodčích
pomocí vyvíjeného softwaru.
Zodpovědným spolupracovnikem KR ČSJu pro všechny IT zaležitosti bude K. Tesař.
Střednědobým cilem je taky vychovat 1 – 2 rozhodčí, kteří budou zastupovat ČSJu na soutežích IJF a
2-3 kteří se budou moct pravidelně zúčastńovat všech souteži EJU.
V. Hnidka zdůraznil že ČSJu se kromě sportivnich úspěchů ukazuje v poslednich letech taky
v uctyhodné miře i zastoupenim svých vysoce kvalifikovaných odborniků teměř ve všech strukturách
EJU a IJF.
Vynikajici postavení ČSJu, jak po stránce sportovní, tak po stránce personalně-organizačni, bylo taky
oceněno EJU přidělením uspořádání ME v Praze v olympijském roce 2020.
3.
R. Horeni informoval že
KSJu Vysočina momentálně řeší personální situaci. Jakub Kašík byl do vyřešení této situace jmenován
do funkce předsedy komise roshodčích v kraji Vysočína.
Tomáš Kotyk nahradí od 24.5.2018 Františka Huju na postu předsedy KR Moravskoslezského kraje.
Na stránkách ČSJu je zveřejněný seznam rozhodčích, který není aktualizovaný. Předsedové krajských
KR zašlou R. Hořenímu aktuální seznamy rozhodčích, se kterými je počítáno pro případnou delegaci
na soutěžích pořádaných ČSJu.

4.
V. Hnidka stručně představil vizi fungování software na delegaci rozhodčích.
Rozhodčí si budou elektronicky v programu sami vybírat soutěže, na kterých se budou moct zúčastnit.
Vedení KR bude pak podle toho rozhodci na soutěže elektronickou cestou delegovat.
R. Hoření seznámil účastniky jednani o zveřejňování ranking listu rozhodčích nejdéle týden po
soutěži.
Připravuje se delegace na 2. pololetí, která by měla být začátkem června schválena výkonným
výborem.
Delegace bude zveřejněna na stránkách ČSJu. Do konce roku bude systém delegací jako dosud.
Pořadatelům ČP byla dána možnost, aby navrhli rozhodčí pro jimi pořádané turnaje. Cílem je snížení
nákladů na rozhodčí při využití spádovosti. Zaslaný požadavek vždy schvaluje vedení KR ČSJu.
Soutěž MČR seniorů by se neměla krýt s žádnou mezinárodní soutěží. To umožní nasazení nejlepších
rozhodčích ČSJu při rozhodování tohoto turnaje.
ČP budou nadále bodovanými turnaji pro rozhodčí. Předsedové krajských KR zašlou jména
perspektivních rozhodčích R. Hořenímu, aby je na ČP delegoval.

5.
Řízení ranking listu
Mezinarodni rozhodčí jsou hodnoceni EJU a IJF na vsech mezinarodnich soutezich.
Seznam MR a jejich pořadí bude uvedeno v RL ČSJu.
Pořadi TOP 20 narodnich rozhodčích a tzv. Mix zóna (10 rozhodčích) budou aktualizovány po každé
domácí soutěži. Personalní změny v jednotlivých skupinách budou provedeny jednou ročně.
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6.
Centralni školení rozhodčích ČSJu budou pořádána dvakrát ročně a to jednou v Čechách a jednou na
Moravě, za předpokladu dostatečného počtu učastníků. Centralni seminař rozhodčích ČSJu bude
pořádán jednou za rok. Přípravou a organizaci je pověřen M. Schuster.
M. Šimčák navrhl, aby krajské KR mohly dodatečně k tomu, dle vlastnich potřeb, pořádat školení,
doškolovani a seminaře.
V diskusi bylo dohodnuto nasledující:
- Kraje si mohou pořádat vlastní školení, doškoleni a semináře, přičemž můžou požádat o
účast člena vedení KR. Jako školitelé/lektoři mohou fungovat předsedové krajů, minimálně
v počtu 2, kteří se v danem roce zúčastnili centralniho seminaře ČSJu, nebo člen vedeni KR
CSJu.
- Krajské školení, doškoleni a semináře musi být dopředu nahlášeny s programem členu
vedeni KR ČSJu - M. Schuster a schváleny vedenim KR
- Krajské školení, doškoleni a semináře financují krajské svazy.
- Každý rozhodči ČSJu musi absolvovat seminař jednou za dva roky, aby mohl být nadále
evidován jako aktivni rozhodči, mohl být nominován na souteže a mohl být zařazen do RL
rozhodčich ČSJu. V opačném případě bude rozhodči zařazen mezi neaktivni rozhodčí a
nemuže rozhodovat.
- Neaktivni rozhodči může kdykolli požádat člena vedeni KR ČSJu – M. Schustera o opětovné
zařazeni do evidence aktivnich rozhodčich. Vedeni KR ČSJu mu oznamí za jakých předpokladů
to bude možné.
- Mezinarodnim rozhodčim, národnim rozhodčim z TOP20 a narodnim rozhodčim z Mix zóny
nestači absolvovat krajský seminař k prodlouženi statutu aktivniho rozhodčiho. Tyto tři
skupiny rozhodčich musi absolvovat centrálni seminař ČSJu.
K. Tesař upozornil na absenci rozdělení rozhodčích do tříd, čímž se zlikvidoval hierarchický systém
rozhodčích. R. Hoření oponoval, že současný systém, kdy se o krajské rozhodčí (býv. III) stará krajské
vedení KR a rozhodčí bývalých tříd II a I se na základě svých výkonů posouvají do mix zóny a dále do
TOP 20. Po posunutí se z krajských soutěží na soutěže vyšší úrovně pracují na dalším zkvalitnění
těchto rozhodčích přímo na soutěžích instruktoři a hlavní rozhodčí ČSJu.
Pro získání kvalifikace rozhodčího slouží školení, k doškolení rozhodčích se využívají semináře.

Z. Nachtigall navrhl obnovení licencí zkušebních komisařů pro rozhodčí ČSJu, což se v další diskuzi
ukázalo jako přebytečné.
R. Hoření představil tabulku nasazení rozhodčích (TOP 20 + 10) na bodované turnaje.
M. Robovský vznesl požadavek na aktualizaci dokumentů týkajících se pravidel a činnosti rozhodčích
zveřejněných na svazových stránkách.
Aktualizací byl pověřen K. Tesař, kterému budou přidělena administrátorská práva nutná k provedení
změn.
R. Kalous vznesl požadavek na finální seznam kvalifikací pro účely evidence členů ČSJu.
Dále upozornil na nevhodný přístup ke sboru STK ze strany rozhodčích na soutěži v Jablonci.
Příspěvky do měsíčníku juda ze strany rozhodčích lze zaslat přez vedení KR ČSJu R. Kalousovi.
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Z. Nachtigall vznesl dotaz na obsazení instruktorů. Počet instruktorů bude výhledově upraven.
Skalka a Neužilová byli navrženi po turnaji v Teplicích na kandidáty pro získání kvalifikace
mezinárodního rozhodčího licence B a jsou již přihlašeni na EJU.
K. Dvořák požádal o zařazení odznaku do e-shopu.
Plénum KR pověřilo Z. Nachtigalla k vedení evidence životních jubileí sboru rozhodčích.

Zapsal: Jan Vavřík

Ověřil: Vladimir Hnidka a Robert Hoření
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