Zápis z jednání Komise rozhodčích ČNS
Jednání se konalo dne 11. února 2018 v Praze, v čase 11:00 - 16:00 hodin.

Přítomni:

Jan Dutka, Vojtěch Bartovský, Ondřej Pachman, Vladimír Pavlík, Miroslav Sachl,
Ivan Škoda

Hosté:

Kamil Kleník, Jiří Matyášek

Program jednání:
1. Nové úbory pro rozhodčí (volba variant, zhodnocení nabídek, spoluúčast)
2. Zhodnocení činnosti KR za rok 2017, plán činnosti 2018, rozpočet 2018
3. Semináře a školení rozhodčích (příprava, program, školitelé)
4. Sazebník pokut a jejich výběr za rok 2017 (vyhodnocení, úprava, kompetence DK)
5. Nasazení rozhodčích v soutěžním ročníku 2018
6. Aktualizace dokumentů KR pro rok 2018 (metodika nasazování, statut rozhodčího, aj.)
7. Různé (konference, personální obsazení KR)

Úvod
Úvodem přivítal Miroslav Sachl přítomné na letošním prvním zasedání Komise rozhodčích
Českého nohejbalového svazu (dále též „komise“ nebo „KR“) a zároveň zhodnotil předchozí
období soutěžního ročníku 2017. Předseda dále na jednání komise přivítal jako hosta prezidenta
VV ČNS pana Kamila Kleníka a člena DR pana Jiřího Matyáška, dále potom přítomné seznámil s
celkovým programem jednání.

1. Nové úbory pro rozhodčí (volba variant, zhodnocení nabídek, spoluúčast)
Komise se několik let bezvýsledně zabývá zabezpečením a sjednocením nových úborů
pro rozhodčí. Členům KR byla představena nabídka firmy ALEA, kdy součástí úboru jsou
kraťasy, tričko a tepláková souprava. Další alternativní variantou je nabídka jihokorejské firmy.

1

Proběhla diskuse nad jednotlivými barevnými variacemi s tím, že za nejvhodnější variantu volí
členové KR násl. provedení ALEA:
Teplákové kalhoty a kraťasy v černé barvě. Bunda v barvě šedivé s propsaným bílým logem ČNS
bez dalšího žíhání, límeček v černé barvě. Tričko bílé s černým límečkem a černými rukávy,
na boku šedivé logo ČNS bez dalšího žíhání, náprsní kapsička přiznaná zvenčí s logem, na zádech
nápis rozhodčí.

Další komunikaci s firmou ALEA zajistí K. Kleník. Příspěvek svazu bude dle předpokladu 50 %
z celkové ceny soupravy. Je předpokládáno, že úbory budou pro rok 2018 povinné pro rozhodčí
nasazované v extralize, další souvislosti budou předmětem dalšího řešení.

2. Zhodnocení činnosti KR za rok 2017, plán činnosti 2018, rozpočet 2018
Prezident ČNS vyslovil spokojenost s dosavadní činností komise a poděkoval členům komise
za veškerou jejich práci. Zhodnocení činnosti, plán na další období a rozpočet zpracoval a
předložil předseda komise na lednové jednání VV s předchozím korespondenčním souhlasem
všech dalších členů KR.

3. Semináře a školení rozhodčích (příprava, program, školitelé)
Před zahájením soutěžního ročníku se opět uskuteční vzdělávací akce pro rozhodčí, tyto budou
realizovány v obdobném formátu jako vzdělávací akce v posledním období, a to v době mezi
jednáním Valné hromady ČNS a začátkem ligových soutěží. Organizací seminářů a školení
rozhodčích byl pověřen V. Pavlík.
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Na základě diskuse všech přítomných došlo ke konsenzu na místech a termínech akcí:
 17.03.2018, Modřice: školení rozhodčích licence D ;
 18.03.2018, Modřice: seminář ligových rozhodčích.
 24.03.2018, Praha: školení rozhodčích licence D ;
 25.03.2018, Praha: seminář ligových rozhodčích.
Lektorsky se na uvedených akcích budou podílet dle dalších upřesnění členové komise. Akce
v Praze proběhnou za účasti všech členů KR, akce v Modřicích potom za účasti J. Dutky a
V. Bartovského (případně dle počtu přihlášených V. Pavlíka).
Z hlediska přípravy témat seminářů upozornil K. Kleník na nedostatky v zápisech v soutěžním
ročníku 2017. S ohledem na stále vysoký počet chyb je nutno tuto tématiku na seminářích ještě
více zdůraznit, a to mj. za pomocí ukázkové prezentace nesprávných zápisů. V této věci
zabezpečí přípravu V. Bartovský. Často se objevují chyby ve vypisování kolonky „trenér“, kdy je
třeba ze strany rozhodčích zapisovat v případě jeho neúčasti na utkání „nepřítomen“. Dále
prezident zdůraznil nutnost věnovat příslušnou pozornost startu hráčů s označením „fluktuant“ a
„junior“, přičemž ze strany rozhodčích lze připouštět pouze max. stanovený počet.
K tomuto bodu dále K. Kleník zmínil poslední novinky: lze používat vícepočetný zápis, dojde
ke zjednodušení a akceptaci cizinců v soutěžích ČNS.
Závěrem tohoto bodu proběhla diskuse nad zachováním formátu každoročního pravidelného
semináře pro ligové rozhodčí, přičemž všichni zúčastnění se shodli na tom, že předmětný formát
je plně vyhovující.
Úkoly: V. Pavlík zajistí prostory v Modřicích a připraví celkový koncept všech vzdělávacích akcí.
M. Sachl zabezpečí prostory v Praze (zastupitelský sál na adrese Úřad městské části Praha 6,
Čs. armády 23, Praha 6).

4. Sazebník pokut a jejich výběr za rok 2017 (vyhodnocení, úprava, kompetence DK)
I. Škoda připravil vyhodnocení pokut za předchozí ročník, tento byl v předběžné podobě zaslán
všem rozhodčím ligových soutěží. Předseda KR navrhnul, aby byla prominuta 1. a 2. pokuta
za nezaslání či pozdní zaslání SMS s výsledkem zápasu, neboť se jednalo o nově stanovenou
povinnost, jež byla do předpisů ČNS implementována krátce před zahájením soutěží.
Další návrh předsedy směřoval k aktualizaci dokumentu pro rok 2018 v tom smyslu, že pozdní
zaslání či neodeslání výsledku formou SMS bude nově hodnoceno pokutou ve výši 50 Kč
(namísto stávajících 100 Kč).
Předmětem další diskuse byla kompetence KR ve vazbě na působnost Disciplinární komise, kdy
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řešení disciplinárních provinění je v přímé gesci DK. V této věci již v předchozím období
komunikoval předseda KR s komisí Legislativní a došlo ke schválení částečné úpravy textu
statutu rozhodčího a sazebníku pokut pro rozhodčí. Předseda KR předloží na zasedání
Konference ČNS 2018 změnu Disciplinárního řádu ve smyslu doplnění možnosti sankčního
postihu rozhodčích namísto dosavadního výhradního trestu zákazu činnosti. Předmětná úprava
bude navržena z důvodu stále přetrvávajícího nedostatku kvalitních rozhodčích, pročež by měla
být umožněna varianta trestat ze strany DK i finančně, nikoliv pouze zastavením činnosti.
V účinnosti nadále zůstane sazebník pokut za jednotlivá, převážně administrativní provinění,
vydaný KR a schválený VV ČNS.
Usnesení I.: KR souhlasí s prominutím 1. a 2. pokuty za nezaslání či pozdní zaslání SMS
s výsledkem zápasu [Hlasování: pro: 5, proti: 0, zdržel se: 1]
Usnesení II.: KR souhlasí s úpravou sazebníku pokut pro rok 2018 ve smyslu shora
uvedeného [Hlasování: pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0]
Úkoly: M. Sachl zajistí návrh úpravy textu DŘ na zasedání Konference.

5. Nasazení rozhodčích v soutěžním ročníku 2018
KR stejně tak jako každoročně diskutovala problematiku nasazení rozhodčích ve všech ligových
soutěžích, které bude i nadále realizováno dle návrhů jednotlivých členů KR, zodpovědných
za svěřené oblasti a týmy. Extraliga mužů bude v souladu s předchozími ročníky nasazena opět
ve spolupráci všech členů komise. Nasazení bude připraveno na začátku března bezodkladně
po vyhotovení Rozlosování ligových soutěží se zapracováním všech změn specifikací. Extraligové
nasazení bude připraveno v týdnu od 19.03.2018.
Z dlouhodobého hlediska KR považuje současný stav v oblasti nasazování rozhodčích
při zachování stávajícího schématu ligových soutěží za nadále neudržitelný. Komise se
dlouhodobě potýká s nedostatkem rozhodčích, v důsledku toho se pak nasazení rozhodčích stává
každoročně obtížnější záležitostí. Komise považuje nadále za nezbytné, aby byl ve spolupráci
s STK, KTR, a VV zpracován koncepční materiál, který bude pracovat s variantním řešením této
otázky. V zásadě existují dvě možné varianty řešení – a sice možnost přesunu některých ligových
utkání na nedělní termín a s tím související možnost přerozdělení zátěže sobotních termínů,
anebo stanovení povinnosti pro ligová družstva zajistit ve své gesci rozhodčí pro ligové soutěže
(každý oddíl zajistí rozhodčí, kteří budou následně k dispozici pro ligové soutěže a budou mít
stanovenu povinnost rozhodovat min. přidělený počet utkání za sezónu).
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Nasazování rozhodčích na zápasy dle oblastí a krajů:
Praha a Středočeský kraj - I. Škoda:
zahrnuje oddíly: TJ Avia Čakovice "B", SK Start Praha, TJ Sokol Slaný, Nohejbal klub
Zaječov, TJ Spartak Čelákovice "B", TJ Pankrác, TJ Spartak Čelákovice BDL, TJ SLAVOJ Český
Brod BDL, SK Šacung Benešov 1947 BDL, LOKOMOTIVA Nymburk, TJ Sokol Praha Vršovice II, DTJ Santoška, TJ SLAVOJ Český Brod Ž, TJ Spartak Čelákovice Ž
Plzeňský a Jihočeský - V. Pavlík:
zahrnuje oddíly: TJ DYNAMO ČEZ České Budějovice "A", AC Zruč-Senec 2004,
Nohejbalový klub Dynín, TJ DYNAMO ČEZ České Budějovice "B", SDH Hradecko –
nohejbal, TJ DYNAMO ČEZ České Budějovice BDL, Tělovýchovná jednota Radomyšl, z.s.
BDL, TJ Litohlavy z.s.
Severní Čechy a Vysočina - V. Bartovský:
zahrnuje oddíly: T.J. SOKOL Holice, Slovan Chabařovice, TJ Sokol Příšovice, T.J.
Sokol Zbečník, TJ Sokol Zbečník BDL, T.J. SOKOL Holice BDL, PKS okna Žďár nad Sázavou,
UNITOP SKP Žďár nad Sázavou BDL.
Karlovarský a Morava - J. Dutka:
zahrnuje oddíly: TJ Spartak MSEM Přerov, TJ. Sokol I Prostějov, MNK SILNICE
GROUP Modřice "B", SK LIAPOR WITTE Karlovy Vary "B", NK CLIMAX Vsetín "B",
R.U.M. NK Holubice, SK LIAPOR WITTE Karlovy Vary BDL, TJ Spartak MSEM Přerov
BDL, MNK SILNICE GROUP Modřice BDL, NK CLIMAX Vsetín BDL, TJ Útěchov z.s.
Extraliga - všichni členové KR
Jednorázové soutěže - O. Pachman

6. Aktualizace dokumentů KR pro rok 2018
Komise se v podrobné rozpravě zabývala nezbytnou aktualizací všech základních dokumentů
týkajících se činnosti KR a pravidelné činnosti všech ligových soutěží. Po diskusi byla dílčím
způsobem upravena Metodika nasazování rozhodčích. Pod výše uvedeným bodem 4 byla
schválena úprava Sazebníku pokut.
Oba aktualizované materiály budou uveřejněny na nohejbal.org.
Usnesení III.: KR souhlasí s dílčími úpravami Metodiky delegací rozhodčích na ligové
soutěže [Hlasování: pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0]
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7. Různé (konference, personální obsazení KR)
K tomuto bodu proběhla závěrečná diskuse. Personální obsazení komise zůstává ve shodném
složení. Předseda komise uvedl, že se nemůže účastnit blížící se konference a KR bude na této
akci zastupovat místopředseda komise I. Škoda.

Další termín jednání KR:

25.03.2018

Navržené místo:

Praha

Zapsal: Miroslav Sachl
Ověřil: Ivan Škoda
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