
 

ZÁPIS  Z KOMISE ROZHODČÍCH 1/22  

Datum konání: 3. 4. 2022, zahájeno ve 12:00 

Místo konání: Praha 

Přítomní stálí členové: Jaroslav Novotný, Jaroslav Brožek, Antonín Gašpar, Zdeněk 

Plíva, Jan Trejbal 

Omluveni: 0 

Host: Terezie Krejbychová 

 

Program jednání:  

1) školení šéfů oblastí komise rozhodčích/novinky v pravidlech 

2) plán MČR 

3) nasazování rozhodčích 

4) lékařské prohlídky 

5) nábor nových rozhodčích 

Ad 1) Součástí programu schůze bylo školení všech šéfů oblastí komise rozhodčích, které 

vedla Terezie Krejbychová. Všichni byli seznámeni s aktuálním vývojem v IBA a 

s novinkami v pravidlech. Byl rozdán vypracovaný manuál pro školení stávajících i 

nových rozhodčích, který bude k dispozici i na webových stránkách ČBA. Současně byl 

předán manuál hodnocení bodových i ringových rozhodčích, podle kterého si oblastní 

šéfové budou hodnotit své rozhodčí. Hodnocení rozhodčích na MČR a mezinárodních 

akcích provádí Terezie Krejbychová. Na základě takového hodnocení budou rozhodčí 

nasazovaní.  

Ad 2) Antonín Gašpar informoval, že MČR v Karviné bude odloženo na září/říjen 2022 

z důvodů nedostatečné ubytovací kapacity města, které poskytlo ubytovací zařízení 

primárně uprchlíkům z Ukrajiny. Terezie Krejbychová se omluvila z MČR v Chomutově 

z důvodů nominace ve funkci ITO na ME juniorů a juniorek v Sofii. Jejího zástupce určí 

šéf komise rozhodčích Jaroslav Novotný. Antonín Gašpar a Zdeněk Plíva informovali 

Jaroslava Novotného a Terezii Krejbychovou, že na MČR v Karviné budou dva adepti na 

zkoušky na rozhodčího ČBA I. třídy. Zkoušky nově provádí a třídu uděluje Terezie 

Krejbychová (viz zápis VV ČBA z 3. 3. 2022). 



Vzato v potaz. 

Ad 3) Byla diskutována situace ohledně nasazování rozhodčích na MČR, vzhledem ke 

vzniku páté oblasti. Dle řádu má každá oblast nárok nominovat dva rozhodčí. Tedy na 

MČR by mělo být nominováno 10 rozhodčích. Na základě informací bylo VV doporučeno 

zachovat stávající počet osmi rozhodčích. Komise rozhodčích doporučuje projednat tento 

bod na VV ČBA a zdůrazňuje nutnost a přínos deseti rozhodčích. Rozhodčí mají šanci na 

odpočinek, zároveň, pokud by došlo k rozhodnutí hodnotitele rozhodčích (zástupce 

supervizora) o nutnosti odstavit rozhodčího z důvodu špatně odvedené práce, byl by 

počet nedostačující. Komise rozhodčích doporučuje, aby v případě sankcionovaného 

rozhodčího, byla mu stržena gáže za den, který nebyl nasazen. Komise rozhodčích 

považuje tento bod za nutný a silně motivační.  

V případě, že by nebyl navýšen počet rozhodčích na 10, navrhuje komise nasazování na 

MČR dle klíče: jeden rozhodčí z každé oblasti (nominuje šéf oblasti komise rozhodčích), 

zbylí 3 rozhodčí dle hodnocení viz bod 1. Nasazování rozhodčích na MČR a mezinárodní 

akce bude nově prováděno podle výše zmiňovaného hodnocení a klíče. Nominuje Jaroslav 

Novotný na doporučení Terezie Krejbychové.  

Přijato: jednohlasně 

ad 4) Komise rozhodčích nařizuje všem aktivním rozhodčím, aby absolvovali roční 

lékařskou prohlídku. Bude kontrolováno šéfy oblastí komise rozhodčích. V případě 

neabsolvované roční prohlídky, nebude rozhodčí moci vykonávat funkci rozhodčího.  

Přijato: jednohlasně 

ad 5) Jaroslav Novotný informoval, že má ve Středočeské oblasti 10 nových adeptů na 

rozhodčí, Jaroslav Brožek zmínil 5 adeptů v Severočeské oblasti. Jan Trejbal oznámil 

jednoho nového rozhodčího z oblasti Jihozápadní a jednoho adepta. Ostatní oblasti zatím 

bez nových adeptů. Aktuální seznam, včetně případných školení, pošlou všichni šéfové 

oblastí komise rozhodčích Terezii Krejbychové, která provede zápis do evidence 

(přístupná i na webu ČBA).  

Přijato: jednohlasně 

 

Termín dalšího jednání na MČR juniorů a juniorek v Těmicích, 23. 9. 2022. 

Zapsala: Terezie Krejbychová 

Ověřil: Jaroslav Novotný 

Na vědomí: členové komise rozhodčích + přítomní správci webu (Krejbychová, Plíva) 

                 sekretariát ČBA + VV ČBA  

 

 

 

 


