
 

   
 

Zápis z Komise rozhodčích ČSPS 

6. 12. 2022 
 

Přítomní: Ondřej Kočovský, Hana Netrefová, Petr Neumann, Lukáš Kousal, Martin Hansgut 

Omluvení:    

 

 
 

Hlavní témata 

• KR se shodla na podání návrhu navýšení odměny pro rozhodčí o 150,- Kč za půlden. 
Tento návrh KR byl předložen ke schválení VSP a jejím prostřednictvím KR žádá o 
projednání návrhu na VV. Současně s návrhem na navýšení odměny pro rozhodčí byl 
na VSP předložen i návrh rozpočtu pro soutěže řízené VSP, a to ve čtyřech variantách 
(dle aktuální Ekonomické směrnice a ve třech variantách navýšení odměn pro rozhodčí) 

 

• KR probrala změny v pravidlech které budou platné od ledna 2023. Změny týkající se 
přímo plaveckých způsobů budou přeloženy a následně je KR postoupí nejpozději do 
13.12.2022 k projednání VSP.  

o Úkol: překlad Hana Netrefová 
 

• Po schválení překladu ze strany VSP, bude KR připraveno předání na rozhodčí řídící 
zejména základní kola soutěže družstev a na všechny kluby prostřednictvím VSP. 
Platnost úprav pravidel je od 1.1.2023 

 

• KR namátkově zkontrolovala kompletnost výsledků závodů za 1. pololetí 2022 zejména 
s ohledem na kompletnost sboru rozhodčích. Zjištěná stav bude postoupen VSP – 
Komise žádá prostřednictvím VSP všechny pořadatele, aby doplnily kompletní sbor 
rozhodčích do IS. V opačném případě může dojít k anulování výsledků soutěže, protože 
závody nesplňují všechny náležitosti. 

o Úkol: Martin Hansgut 
 

• KR připravila nový seznam rozhodčích pro zjištění časových možností jednotlivých 
rozhodčích v roce 2023. Je potřeba zkontrolovat, zda jsou v seznamu všichni rozhodčí, 
kteří v roce 2022 řídili závody pořádané VSP a případně doplnit rozhodčí kteří v roce 
2022 získali nově 1. rozhodcovskou třídu. 

• Delegace rozhodčích pro závody řízené VSP v roce 2023 bude zveřejněna do 31.1.2023  
o Úkol: Lukáš Kousal, Martin Hansgut, termín 11.12.2022 
 

• Zkontrolovanou a doplněnou tabulku s časovými možnostmi rozeslat na rozhodčí 
v tabulce. Rozesláno bude jako odkaz na tabulku a rozhodčí budou doplňovat přímo do 
tabulky na ShP KR. Termín pro vyplnění 31.12.2022 



 

   
 

o Úkol: Lukáš Kousal, Martin Hansgut 
 

Ostatní 
• Bylo schváleno podání žádosti o pořadatelství FINA Official School v září 2023 v Praze. 

 

• Do konce roku 2022 vznikne pracovní skupina pro revizi vzdělávacího systému 
rozhodčích plavání a následnou přípravu nových jednotných školících materiálů pro 
školení rozhodčích. 

 

• KR se jednohlasně shodla na tom, že již nebudou objednávána žádná další trika 
rozhodčích s červeným límečkem 

o Od Dominika Vavrečky zjistit aktuální stav bílých triček rozhodčích. 
▪ Úkol: Hana Netrefová 
 

o Nově budou objednávána trika s límečkem ve dvou variantách 
▪ Červená trika s límečkem pro VR. Již zakoupená trika s červeným 

límečkem bude možné používat i nadále, ale je potřeba aby VR měli na 
závodech vždy stejná trika 

▪ Bílá trička s límečkem pro ostatní rozhodčí 
 

• Připravit seznam krajských koordinátorů rozhodčích v IS aby bylo možné jednoduše 
zjistit jejich seznam a posílat na ně e-mailovou komunikaci. 

o Úkol: Lukáš Kousal 
 

• Zjistit status úprav v IS, které požadovala KR v červnu 2022. 
o Úkol: Lukáš Kousal, Hana Netrefová 

 

 

Termín příští schůze bude leden 2023. 

 

Zapsal: Martin Hansgut 
 

 


