Zápis z Komise rozhodčích ČSPS
15.3.2022
Přítomní: Ondřej Kočovský, Martin Hansgut, Hana Netrefová, Petr Neumann, Lukáš Kousal
Omluvení:
KR se v rámci svého dlouhodobého cílu sjednocení školení rozhodčích zabývala možnostmi v této
oblasti. Ondřej Kočovský měl v tomto směru schůzku s Craigem Hunterem a můžeme používat
oficiální školicí materiály FINA a LEN. Od tohoto kroku si KR slibuje jednak přenesení osvědčených
osnov školení do českého prostředí a jednak jednotnou metodiku školení v rámci ČR. V rámci KR na
tomto postupu panuje jednotná shoda. Ondra Kočovský vyžádá z FINA a LENu oficiální školicí
materiály.
Další informace ze schůzky s Craigem Hunterem
• Pro nominace na další FINA list nebude zřejmě povinnost absolvovat FINA School pro nově
zařazené rozhodčí, ale tato povinnost bude s největší pravděpodobností do roku 2024.
• Nabízí se možnost v budoucnu uspořádat FINA School v ČR. Termín a podmínky zatím nebyly
dány. KR se shodla na tom, že tato možnost by byla pro české rozhodčí určitě přínosem.
KR se zabývala počtem na sebe navazujících funkčního období FINA rozhodčích.
KR se shodla na nominaci rozhodčích pro další FINA. Jména navrhovaných rozhodčích jsou:
• Startér: Adam Stráník, Michael Kindl
• Rozhodčí: Ondřej Kočovský, Jan Řehoř, Lukáš Kousal
KR prosazuje, aby na mistrovské soutěže (Český pohár, MČR juniorů, MČR dorostenců a dospělých,
Poháry 10 a 11 žactva) a mezinárodní soutěže byla pro rozhodčí povinnost mít dlouhé bílé kalhoty a
bíle boty. Důvodem tohoto rozhodnutí je zajistit jednotný vzhled oblečení na těchto vrcholných
soutěžích v ČR i s ohledem na možné mediální výstupy a tím i prezentaci rozhodčích ČSPS směrem k
veřejnosti. Prvním závodem, kde bude toto striktně vyžadováno je LMČR 2022 v Podolí
KR se usnesla na tom, že s ohledem na úsporu nákladů a naplňování smlouvy s ARENA nebude pro VR
nutné mít bíle triko s červeným límečkem, ale bude stačit odlišení celobarevným trikem jiné barvy a
bez kapsičky. Dominik Vavrečka / Jakub Tesárek zjistí, jaké jsou možnosti, a předloží KR. Do budoucna
by mělo existovat pouze jedno místo pro objednávání vybavení rozhodčích.
KR se zabývala podnětem na zlepšení předávání informací v oblasti pravidel plavání směrem
k trenérům a cvičitelům. KR doporučuje v tomto směru navázat užší spolupráci mezi metodickou
komisí ČSPS a KR.
KR se shodla na tom, že jediným oficiálním systémem pro evidenci rozhodčích a jejich přihlašování na
závody je IS ČSPS.

V4 bude v režii pražských rozhodčích a KR bude fyzicky na těchto závodech přítomna. Původní návrh
KR, aby na tyto závody byly pozvaní i zahraniční rozhodčí není dle informací možný. Sbor rozhodčích
bude v následujícím počtu:
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Vedoucí protokolu
Pomocný startér:
Plav. způsoby:
Vrchní obrátkový:
Obr. rozhodčí:
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KR navrhuje, aby vedoucí protokolu byl z pohledu odměn na závodech zařazen do stejné skupiny jako
je VR, ST, … a to z důvodu, že na vedoucího protokolu byly předány činnosti, které dříve zastával
jeden z vrchních rozhodčích.
KR udělala následující nominace na závody řízené VSP ČSPS, nominovaným rozhodčím zašle komise KR
delegační listy.

Příští schůze KR se uskuteční 12.4.2022 v 19:00
Zapsal: Martin Hansgut

