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ZÁPIS ZE SCHŮZE ROZHODČÍCH KSLH PRAHA 

Datum a čas konání:  6.9.2011 18:00 

Místo konání:   Fantova budova Hlavního nádraží, Praha 

Za KR KSLH Praha:   Václav Horáček, Ivan Holý, Tomáš Novák, Michal Rybáček 

     (Radek Kopal a Svatopluk Marek omluveni) 

Prezenční listina:   připojena v závěru 

Program schůze: 

1) Slovo předsedy - Václav Horáček 

� Přivítání 

� Nové složení KR KSLH Praha: Horáček, Holý, Kopal, Marek, Novák, Rybáček 

� Disciplinární prohřešky rozhodčích v minulé sezóně 

� Plány a cíle do nové sezóny 

2) Činnost KR KSLH Praha - Michal Rybáček 

� náplň činnosti KR KSLH Praha 

� Poděkování Zdeňkovi Hnízdilovi za dosavadní odvedenou práci v KR KSLH Praha 

� Cíle KR KSLH Praha 

• výchova kvalitních rozhodčích, jak nováčků, tak II. třídy a adeptů pro I. třídu 

• nadále pokračovat v posílení pozice Prahy v ČSLH 

• stmelení a větší spolupráce pražských rozhodčích 

• vytvořit rámec a podmínky pro lepší činnost jak na Praze, tak ČSLH 

• KR KSLH Praha otevřená všem názorům, připomínkám, nabídce pomoci ... 

3) Webové stránky - Michal Rybáček 

� Znovu aktualizovány, po technických problémech KR věří, že už budou aktualizovány pravidelně 

� Hlavní cíl stránek jsou potřebné informace  => nebudou aktualizovány  za každou cenu 

� V současnosti k dispozici nejvíce potřebné dokumenty: 

• většina ustanovení k soutěžím, rozpisy,  

• dokumenty a zápisy KR, Výsledky seminářů přípravných bruslení ... 

• Trestná lavice - disciplinární prohřešky, budou aktualizovány téměř okamžitě 

• Rozhodčí Prahy - kdo chce fotky, zaslat 

� V budoucnu: 

• Řešení pravidlových situací 

• Oddíly - seznam oddílů v soutěžích, kontakty 

• Bazar výstroje - KR zjistí možnost a formu, jak na stránkách zavést 

4) Výchova a rozhodčích - Michal Rybáček 

� Zařazení kompletní atletiky do obou druhů seminářů (III. a II. třídy) - důvody: 

• špatná fyzická kondice (zejména u II. třídy a adeptů na I. třídu) 

• rozhodčí by měli vědět od začátku kariéry, co se po nich bude chtít výše a nebyli překvapeni 

• možnost tréninku pro všechny ostatní a zejména pro rozhodčí ČSLH 

• v ostatních krajích zcela běžné => adepti mají pak výhodu na ČSLH 
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� Bruslařské přípravy 

• bohužel malá účast, zejména rozhodčích Prahy, většinou pouze trénink rozhodčích ČSLH 

• možnost splnit limity pro II. třídu 

� Pravidlová databáze 

• Letos zveřejněných 400 otázek z pravidel - doporučujeme pro všechny 

• tradičně před ČSLH semináři skupinové řešení, nejen loňské testy, ale i 400 ot., konzultace s Ostravou 

• zahájen převod do původní databáze, "sebraných" otázek, nutnost dohledat řešení správná řešení a 

opravit chyby (staré otázky), jakmile bude kompletní, bude k dispozici 

• v budoucnu, nejlepší řešení - vlastní software => KR KSLH Praha uvítá jakoukoli pomoc 

� Seminář III. třídy (nováčků) 

• Od 19.9. do 3.10. - celkem rozdělen do 5 dnů, přednášky, bruslení, kompletní atletika, vzorové utkání 

• přihlášeno kolem 20 adeptů, zatím nikdo nepotvrzen :-( 

• Moderní přístup => téměř vše formou prezentací s důrazem na vizuální stránku 

• Snaha především připravit z praktických oblastí a hned učit správné návyky 

� Seminář II. třídy 

• Předsezónní od 25.9. do 3.10., celkem 3 dny, kompletní atletika => příprava na I. třídu, 

• Uvítáme kohokoli, kdo si bude chtít zvýšit kvalifikaci, ale nutné plnění kariérního řádu (výjimečně 

úlevy z funkcí) a dále kvalita na ledě 

• Kompletní atletika, díky tomu změna limitů pro II. třídu - součet z 420 => 450 bodů 

• Vybraní a oslovení adepti: Jaroslav Beránek, Ondřej Doležal, Libor Fiala, Jan Holeňa, Michal Knápek, 

Michael Pezl, David Sedliský, Petr Vršecký   

� Seminář I. třídy - uplynulý 

• Proběhl na začátku září, z Prahu se nakonec zúčastnili: 

• Ondřej Kokrment  530 bodů 

• Michal Šimonovský 530 bodů 

• Ján Matúška   512 bodů 

• KR Praha nepochopila Martina Petráčka, který když už byl vybrán a souhlasil se zařazením, tak se 

nakonec neúčastnil a omluvil se až těsně před seminářem (3 dny) pouze sekretáři  KR ČSLH                 

R. Potschovi. Vůbec neinformoval KR KSLH Praha, která ho na seminář nominovala ! KR chce s 

Martinem Petráčkem situaci řešit. 

� Seminář I. třídy - příští 

• Zatím v předběžném výběru: Jan Hodač, Michal Knápek, Jiří Malínský, Ondřej Špála, Petr Vršecký 

• Nutná fyzická připravenost => účast na testech v rámci II. třídy, tj. navíc se zúčastní Hodač, Malínský a 

Špála 

• Nutné plnění kariérního řádu v nadcházející sezóně, tj. 50 utkání + 20 funkcí 

• Vyjma Malínského dobré posudky u zbylých 3 adeptů 

5) Nominační listina pro sezónu 2011/2012 - Michal Rybáček 

� Snaží se co nejvíce respektovat směrnici o licencích rozhodčích, nelze úplně dodržovat z důvodu omezených 

kapacit rozhodčích s I. a II. třídou 

� Sestavování podle minulé sezóny, někteří aktivní, někteří ne, je třeba informovat, možná se na někoho 

zapomnělo, nebo naopak je tam někdo neaktivní. 
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6) Systém delegátů - Michal Rybáček (připravil Svatopluk Marek) 

� Špatná situace rozhodčích Prahy: 

• disciplinární prohřešky, pozdní příchody, nedostatečně zápisy ... 

• chyby při řízení utkání, chybný pohyb ... 

• pokud není dozor, nízké nasazení, "flákání" utkání - NELZE !!! 

� JE NUTNÉ PRACOVAT S ROZHODČÍMI, proto Delegáti - cíle: 

• nový systém, protože do minulého se nezapojili především oslovení delegáti 

• předpoklad zlepšení kvality řízení 

• vzniká měřítko kvality - porovnání a výběr adeptů na postupy 

• stanovení nejčastějších chyb a zařazení nápravy do školení a seminářů 

� Nový systém delegátů: 

• tzv. pískající delegát. - na nižších soutěžích může a stihne sledovat kolegy 

• zapojení delegátu z nižších soutěží ČSLH, kteří chodí pískat na Prahu 

• KR apeluje na zapojení, všichni začínali a všichni přijímali cenné rady od zkušenějších 

• delegáti i na pomocných funkcích (vyjma zápisu) 

• přislíbeno od KSLH  100,- Kč za posudek (jak pískajícího tak standardního delegáta), bude proplaceno 

na základě odevzdaných posudků 

• nový formulář (zkušebně před schůzí a aktivací systému cca 5 posudků) 

• nový způsob vyhodnocení 

� Členové KR, kteří budou mít delegáty na starost: 

• Ivan Holý - nasazování 

• Svatopluk Marek - nasazováním a vyhodnocení 

• (případně Michal Rybáček) 

� obsazování delegátů, aby nepanovala anarchie: 

• kdo bude chtít napsat posudek (ať na ledě či jinak) ověří u Ivana Holého nebo Svatopluka Marka, zda 

souhlasí s konkrétní delegací na posudek 

• přímé přidělování delegátů na utkání KR 

7) Obsazování a změny v soutěžích - Tomáš Novák 

� Změny v soutěžích v nadcházející sezóně: 

• nově 6. + 8. třída  a  5.+7. třída => zápasů bude celkově méně 

• KPM Praha pouze 4 týmy, 2 kola za týden 

• Bohemians v soutěži KPM Libereckého Kraje - domácí utkání v Praze 

• 3.+4. třídy - turnaje v minihokeji, od 1/2 sezóny standardně jako v 2010/2011 

� Elektronický zápis: 

• nově v dalších soutěžích, aktuálně v: ELH, ELJ, ELSD, ELMD 

• pouze zapisovatelé vyškolení KR ČSLH, proběhlo školení v Nymburku 

• podle toho úprava oprávnění pro el. zápis v Refmanovi 

� Změny v boxu ELH: 

• nové statistiky => nově 2 asistenti zapisovatele 

• končí samostatná funkce vedoucího boxu 

• zaslány požadavky na akreditace na HC Slavia 

• na HC Sparta podobný systém jako loni - vstupy zajišťuje Ivan Holý 

• informace budou zaslány mailem 
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� Obsazování:  

• omluvy - nutné zlepšit, zejména omluvy dopředu 

• potvrzování utkání - nenechávat na poslední chvíli, komplikuje to práci obsazovatele a blokuje utkání 

pro jiné zájemce 

• lepší komunikace s obsazovatelem !!! 

� Disciplinární prohřešky: 

• nedostavení se k utkání/pomocné funkci => napomenutí => 1 měsíc neobsazování => informovat 

obsazovatele => předání prohřešků disciplinární komisi 

• zápisy z utkání: kompletní vyplnění, včasné odeslání (uchovávat podací lístky), tresty podobné jako u 

nedostavení se k utkání 

8) Diskuse 

� L. Arazim přednesl námět uspořádat schůzi ve vhodnějším prostředí, např. i s možností občerstvení 

� M. Průša informoval přítomné o špatném výkonu rozhodčích při PU na ZS Hvězda 

� M. Rybáček na žádost J. Frodla přečetl seznam předpokládaných delegátů 

 

 

za KR KSLH Praha 

zapsal M. Rybáček 7.9.2011 
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Příloha: Prezenční listina schůze 6.9.2011: 

Arazim 

Battěk 

David 

Frodl  

Hnízdil 

Holeňa 

Holý 

Horáček 

Jechoutek 

Kövešlygety 

Krátký 

Lázňovský 

Malínský 

Matúška 

Mlejnek 

Novák T. 

Pezl 

Protivánek 

Průša M. 

Rybáček 

Říha 

Sekula 

Sitarčík 

Synek 

Šimonovský 

Špála 

Šteffl 

Šulc 

Tejralová 

Vaňura 

Vršecký 

 

 


