Praha, 12.11.2018

Zápis z jednání Plena KR ČSJu

Přítomni:

Vladimír Hnidka, Robert Hoření, Karel Dvořák, Hana Šafaříková, Petr Martínek,
Bohumil Šaršoun, Ilja Mejta, Martin Schuster, Jiří Florián, Rostislav Lukš,
Zdeněk Nachtigall, Milan Robovský, Jan Vavřík

Hosté:

Roman Kalous, Petr Smolík

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zahájení schůze
Úprava Zásad pro činnost rozhodčích
Úprava pravidel juda (doplnění chybějících článků)
Vyhodnocení ranking listu
Rozdělení rozhodčích v RL pro následující rok
Příprava semináře rozhodčích v roce 2019
Nahlášení nových talentů pro ČP jarní část
Instruktoři pro rok 2019
Ostatní

Průběh jednání:
Schůzi otevřel předseda KR ČSJu Vladimír Hnidka. Poděkoval členům pléna a taky vedení KR za
dobrou spolupráci v uplynulém roce. Poté předal slovo zástupci předsedy KR Robertu Hoření.
Ten seznámil přítomné s programem schůze a předal slovo hostu R. Kalousovi.
R. Kalous seznámil přítomné s řízením soutěží. V případě soutěže družstev budou tyto probíhat
v neděli po sobotní soutěži jednotlivců.
V. Hnidka přivítal na schůzi dalšího hosta, místopředsedu ČSJu Petra Smolíka.
P. Smolík seznámil přítomné s plánovaným přeborem družstev 23.-26.6.2019
R. Kalous dále seznámil s nastalými změnami. Teplice a Chomutov nebudou na základě svého
rozhodnutí pořádat ČP.
Mistrovství republiky seniorů proběhne na jaře, juniorů na podzim. EP v Teplicích a v Praze bude ve
stejných termínech.
Mladší žáci nebudou v Brně startovat, zůstanou tam pouze starší žáci.
V roce 2020 proběhne 1.-3.5. ME. Z tohoto důvodu bude 2020 vypuštěn pražský European Open.
Dle vyjádření R. Kalouse bude v nejbližších 14 dnech zprovozněn program na delegaci soutěží.
Proběhla debata o způsobu zaslání přihlašovacích údajů.
Každý z rozhodčích, který má zájem rozhodovat, obdrží přihlašovací údaje samostatně na základě
vlastního vyžádání. Informace o tom, jak a kde si vyžádat přihlašovací údaje, rozešlou krajští
předsedové na své rozhodčí v kraji. Krajští předsedové tyto informace obdrží od R. Hořeního.
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R. Lukš vznesl požadavek na možnost výstupu, kterých závodů se rozhodčí zúčastnili.
P. Martínek vznesl dotaz na termíny, ve kterých se lze přihlásit na soutěž. Poukázal na problém, že se
rozhodčí může dozvědět až 14 dní před soutěží, že se jí nezúčastní z důvodu velkého počtu zájemců.
Na STK bude komisí rozhodčích předložen návrh na technické zabezpečení jednotlivých soutěží.
K. Dvořák v souvislosti s vypracováním pravidel pro činnost rozhodčích navrhl definovat, kde bude
informace o zabezpečení lékařským dohledem, definice tatami a kimon. Zda v pravidlech pro činnost
rozhodčích nebo v soutěžním řádu.
R. Hoření navrhl, aby vzhled kimona byl posuzován striktně podle pravidel od kategorie dorostu výše.
P. Smolík navrhl, aby na kimonech dětí nebyly používány výsostné znaky ČR, především na soutěžích
ČSJu.
Vzhled kimona bude striktně posuzován dle pravidel na soutěžích ČSJu. Na soutěžích na krajských
úrovních budou předsedové krajských KR a jimi delegovaní hlavní rozhodčí výchovně působit na
soutěžící a trenéry.
Směrnice – Zásady pro činnost rozhodčích
Směrnice bude předložena VV ČSJu ke schválení ve znění rozeslaném v podkladech k zasedání pléna
KR.
P. Martínek vznesl dotaz k předepsané obuvi. V. Hnidka vysvětlil důvody požadavku na používání
společenské obuvi a informoval, že na mezinárodní úrovni s tímhle nejsou zaznamenané a
registrované žádné problémy.
O postizích pří porušení Zásad na soutěži rozhoduje hlavní rozhodčí ve smyslu směrnice.
P. Smolík seznámil s problematikou cestovních příkazů. Výkazy pracovních cest budou vždy z adresy
uvedené v databázi ČSJu. V. Hnidka upozornil, aby si všichni rozhodčí ve vlastním zajmu upravili
případné změny adresy v databázi ČSJu, protože podle téhle adresy budou delegováni i vypláceni na
soutěžích. Uvádění nepravdivého počtu ujetých kilometrů bude postihováno neurazením cesty.
Hodnocení rozhodčích
Rozhodčí jsou hodnoceni instruktory. Instruktoři zůstávají ve shodném složení jako v roce 2018
+ H. Šafaříková.
Hodnocení je systémově shodné s hodnocením rozhodčích v EJU a IJF. Bodový rozsah hodnocení je
od nuly do deseti. Obvyklý rozsah hodnocení se pohybuje mezi 5,5 a 7,5 body.
Delegování rozhodčích
Na každou soutěž deleguje rozhodčí příslušná komise rozhodčích. Pokud má pořadatel zájem nasadit
rozhodčí na krajské soutěži dle vlastního výběru, musí to nahlásit a zkoordinovat s předsedou KR
KSJu, který potom provede finální delegaci.
Plénum KR odsouhlasilo předložení směrnice ke schválení v navrženém znění.

Úpravy pravidel
Člen vedeni KR ČSJu zodpovědný za oblast pravidel, K. Dvořák, předloží návrh pravidel se
zapracováním všech připomínek vedení KR ČSJu. Poté bude tenhle návrh rozeslána členům pléna KR
k finální kontrole.
Na tvorbě návrhu pravidel se aktivně podílí M. Robovský a dále spolupracuje s MR Z. Nachtigallem.
Konečný termín pro zaslání připomínek je 18.11.2018.
Termín pro zapracování všech připomínek a zaslání na vedení KR je 27.11.2018.
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Příprava semináře a doškolení rozhodčích
Člen vedení KR ČSJu zodpovědný za výchovu, školeni a semináře, Martin Schuster, informoval
o systému školeni a doškolení rozhodčích jako i o centrálním semináři ČSJu pro rozhodčí a trenéry.
Doškolení rozhodčích, kteří rozhodují na soutěžích ČSJu bude povinné jednou za 2 roky. Místo konání
centrálního Školení a semináře rozhodčích ČSJu může být střídavě jednou v Čechách a jednou na
Moravě.
Pozvánka na doškolení a seminář rozhodčích a trenérů konaného dne 19.01.2019 v Berouně bude
rozeslána do konce listopadu 2018.
Kvalifikace rozhodčího bude platit tak, jako dosud, 1 rok.
Školení nových rozhodčí budou prováděny a organizovány buď centrálně pod vedením KR ČSJu,
anebo za splnění stanovených podmínek uvedených ve směrnici Zásady pro činnost rozhodčích
mohou být tyto pořádány i na krajské úrovni. Všechna školení/ doškolení pořádaná KSJu musejí být
předem schválena vedením KR ČSJu.
Rozhodčím, kteří rozhodují na vyšších než krajských soutěžích, doškolení pořádané KR KSJu nestačí.
Rozhodčí rozhodující jenom na krajských soutěžích se bude muset zúčastnit doškolení minimálně
1x za 3 roky.
Závěrečný žebříček rozhodčích 2018 a z toho vyplývající kvalifikace rozhodčích na 2019 bude
zveřejněn na nastávajícím semináři v Berouně.
Předsedové krajských KR zašlou návrhy perspektivních rozhodčích pro zařazení na soutěže ČSJu
R. Hořenímu.

P. Smolík apeloval na důslednost při řešení neadekvátního chování trenérů na soutěžích, a to
uvedením incidentu do oficiálního zápisu ze soutěže.
Vedení KR je oprávněno dotazovat se na stav řešení nahlášeného případu.
B. Šaršoun vznesl dotaz, jaká je situace ohledně vzniku tzv. „Českomoravského svazu juda“ a
s případnými aktivitami v něm. V. Hnidka a P. Smolík informovali že tato „organizace“ není členskou
organizací EJU a IJF. Členům a činovníkům ČSJu se doporučuje s touto „organizací“ nespolupracovat,
dokud situace nebude právně vyřešena.
Z. Nachtigall poukázal na nepřesnosti v žebříčku. R. Hoření k tomu doplnil, že nedostatky jsou již
odstraněny. Pro nové období se bude začínat s čistým Žebříčkem.
Z. Nachtigall dále poděkoval za předání medaile.
V. Hnidka poděkoval všem za účast a aktivní spolupráci a ukončil zasedání.

Zapsal: Jan Vavřík

Ověřil: Vladimir Hnidka a Robert Hoření
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