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ZÁPIS ZE SCHŮZE ROZHODČÍCH KSLH PRAHA 

Datum a čas konání:  4.9.2012 18:00 

Místo konání:   Fan klub HC Sparta praha v Tipsport Aréně, Praha 7 

Za KR KSLH Praha:   Horáček Václav, Battěk Tomáš, Holeňa Jan, Holý Ivan, Marek Svatopluk,  

     Novák Tomáš, Rybáček Michal 

Prezenční listina:   připojena v závěru 

Obsah schůze: 

1) Slovo předsedy - Václav Horáček 

� Přivítání 

� Nové složení KR KSLH Praha:  Horáček Václav, Battěk Tomáš, Holeňa Jan, Holý Ivan, Marek Svatopluk,  

�      Novák Tomáš, Rybáček Michal 

� náplň činnosti jednotlivých členů KR 

� Shrnutí loňské sezóny 

� Plány a cíle do nové sezóny 

2) Statistiky činnosti rozhodčích KR KSLH Praha v uplynulé sezóně - Michal Rybáček 

� pomyslné stupně vítězů v činnosti na ledě (Hodač, Beránek Vršecký). J. Beránek obrovský pokrok. 

� pomyslné stupně vítězů v činnosti na pomocných funkcích (Vaňura, Holeňa, Protivánek) 

� poděkování za odvedenou činnost 

� snaha o větší zapojení rozhodčích ČSLH, zejména v souvislosti s KPM 

3) KHL v Praze a obsazování boxu - Michal Rybáček 

� box KHL řídí ČSLH, jako vedoucí byl pověřen Arnošt Nečas, ten oslovil KR, aby spolupracovala při obsazování 

� požadavek z ČSLH na především mladé rozhodčí, avšak se zkušenostmi s boxem ELH 

� ve spolupráci s Arnoštem Nečasem tvoří KR narychlo seznam pro obsazování boxu 

� ČSLH resp. zástupci KHL dodali požadavky na obsazování a podklady pro box až nyní (3 dny před startem) 

� KR KSLH Praha nechce diskriminovat starší kolegy, kteří jsou aktivní a velmi zkušení, proto na ELH při 

zápasech HC Sparta, přednostně box ze starších kolegů 

4) Webové stránky - Michal Rybáček 

� shrnutí obsahu webových stránek (semináře, statistiky, zápisy, ustanovení k soutěžím ...) 

� připomenutí bazaru výstroje a diskusního fóra 

5) Přebor mužů v Praze (KPM) - Michal Rybáček 

� celkem přihlášeno a rozlosováno 10 týmů, očekává se zvýšení kvality 

� ze strany týmů byla vznesena poptávka rovněž po kvalitních rozhodčích 

� KR se snaží dodržovat směrnici o licencích rozhodčích (I. II. a T. licence), někdy v minulých letech obtížené 

� snaha KR zapojit více rozhodčích ČSLH (letos přislíbili např. Arnošt Nečas, Patrik Vokřál, ...) 

� upraveny nominační listiny, s ohledem na předchozí činnost a kvalitu 

� snaha KR svolat aktiv za účasti vedoucích týmů KPM, nominovaných hlavních rozhodčích a zástupce VV 
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6) Letní příprava - Michal Rybáček 

� KR zaznamenal rekordně nízkou účast, max. 8 lidí, většinou 3-4 

� z toho důvodu KR již nebude letní přípravu prostřednictvím KSLH hradit 

� finanční prostředky na letní přípravu vynakládané by KR chtěla od příští sezóny využít na sérii letních 

bruslařských tréninků 

� bruslařský trénink, nejen led pro zajetí testových cviků, ale skutečný trénink pod odborným vedením se 

zaměřením na techniku bruslení 

7) Nominační listiny pro sezónu 2012/2013 - Michal Rybáček 

� jiná forma prezentace nominačních listin 

� kompletní zpracování z hlediska všech soutěží, koresponduje s oprávněními v Refmanovi 

� rozdělení na mistrovská a přátelská utkání 

8) Výchova a rozhodčích - Svatopluk Marek 

� Předsezonní seminář III. třídy 19.9.2011 – 3.10.2011 

• Bylo vyškoleno 11 nových rozhodčích (téměř všichni se zapojili do činnosti) 

� Posezonní seminář III. třídy 13.4.2012 – 15.4.2012 

• Bylo vyškoleno 18 nových rozhodčích 

� Kolega Emler Michal zemřel 

� Předsezonní seminář III. třídy 31.8.2012 – 2.9.2012 

• Bylo vyškoleno 7 nových rozhodčích 

� Tradiční náplň seminářů: přednášky, výklad pravidel, bruslařské testy, nácvik pohybu na ledě, atletický test 

(pouze Cooper), test z pravidel a řádů LH 

� Semináře III. třídy se budou uskutečňovat pouze jedenkrát ročně v 3-denním cyklu 

� Semináře II. třídy v sezoně 2011/2012 

• Přihlášeni : BERÁNEK Jaroslav, DOLEŽAL Ondřej, FIALA Libor, KNÁPEK Michal, PEZL Michael, SEDLISKÝ 

David, VRŠECKÝ Petr 

• II. třída v sezoně 2011/2012 byla udělena: BERÁNEK Jaroslav, DOLEŽAL Ondřej, KNÁPEK Michal 

� Nominování na seminář I. třídy pořádaný ČSLH 2012 byli následující kolegové v pořadí:   

• BERÁNEK Jaroslav, KNÁPEK Michal, HODAČ Jan 

• Všem třem jmenovaným byla udělena licence I. třídy 

• Jaroslav BERÁNEK vyhrál seminář I. třídy s 576 body a postoupil přímo do 2. Ligy 

� Okruh adeptů pro II. třídu v sezoně 2012/2013: 

• FIALA Libor, HOLEŇA Jan, JORDÁN Ondřej, KEDRA Alexandr, KUBA Michal, NOVÁK Tomáš, OVSÍK 

Kryštof, PEZL Michael, POCHMAN Petr, SEDLISKÝ Filip, SEDLISKÝ David, VRŠECKÝ Petr 

� Okruh adeptů pro I. třídu v sezoně 12/13: 

• ŠPÁLA Ondřej, DOLEŽAL Ondřej, DEMUTH Martin, LUHAN Vojtěch + další, kteří si o to řeknou svými 

výkony a činností 

� Změna atletické části seminářů – pouze Cooperův test s maximem 100 bodů 

9) Systém delegátů - Svatopluk Marek 

�  Špatná situace začínajících rozhodčích Prahy 

• Disciplinární prohřešky, pozdní příchody 

• Chyby při řízení utkání 

• Pokud není dozor (delegát), nízké nasazení – NELZE !!! 
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� Je nutné s rozhodčími pracovat, proto program DELEGÁTI 

• Předpoklad zlepšení kvality řízení utkání 

• Vzniká měřítko kvality – porovnání a výběr adeptů na postupy 

• Zpětná vazba ze stadionů - zjištění nejčastějších chyb v řízených utkáních a zařazení náprav do 

seminářů 

� Nový systém delegátů 

• „pískající delegát“ – na nižších soutěžích může a stihne sledovat kolegy 

• Delegát na pomocné funkci (vyjma zápisu) 

• Delegát utkání 

• KR apeluje na zapojení všech zkušenějších – i oni začínali a přijímali cenné rady od zkušenějších 

• Odměna od KSLH 100,- Kč za posudek bude delegátům vyplacena – hledá se řešení z KSLH Praha 

(zatím nejsou peníze, byly vyplaceny na starý web) 

� Obsazování delegátů 

• Přímé přidělování delegátů na utkání KR 

• Kdo bude chtít napsat posudek, ověří u Ivana H. nebo Sváti M., zda souhlasí s konkrétní delegací 

� Zhodnocení činnosti za předešlou sezonu 

• Vytvořen dokument pro práci delegáta jak pro HR, tak pro ČR 

• Celkem bylo zpracováno 17 posudků v sezoně 2011/2012 

• Radek KOPAL 6, Michal Rybáček 2, Jan Vízner 1, Jan Schmejkal 1, Miroslav JEBAVÝ 1, S. MAREK 6 

• Bylo viděno 16 různých rozhodčích 

• Jaroslav BERÁNEK 2, Jan HODAČ 5, Michal KNÁPEK 1, Ondra ŠPÁLA 2, Petr VRŠECKÝ 1 

• Největší chyby – Ukládání trestů, Komunikace a spolupráce, Pohyb (bruslení), Signalizace, Kontrola 

hráčů a vhazování, Vzhled, Posuzování OFF a ZU 

� Celkem 35 nově vyškolených rozhodčích –  je nutné je uvést do činnosti 

10) TRESTNÁ LAVICE - Svatopluk Marek 

� Seznámení rozhodčích s postihy za pozdní příchody, nedostavení se k utkání: 

• Nedostavení se k utkání – zastavení činnosti na 1 měsíc + návrh k projednání na DK 

• Nedostavení se k pomocné funkci – zastavení činnosti na 14 dní + návrh k projednání na DK 

• Pozdní příchod k utkání – napomenutí rozhodčího, při opakovaném porušení zastavení činnosti na 1 

měsíc 

� Veškeré tresty budou vyvěšeny na webu v sekci „Trestná lavice“ 

� Apel na rozhodčí, aby se k utkáním dostavovali včas, řídili utkání v duchu pravidel LH … 

11) Změny pravidel – Tomáš Battěk 

� domácí ustanovení pro hru tělem a holí v žákovských kategoriích - směrnice ČSLH č. 55 

� nejednoznačný výklad směrnice č. 55, KR KSLH Praha vznese dotazy pro vysvětlení 

� Povinnosti pořádajícího klubu při zajištění zdravotnické služby – úprava v Zápise o utkání 

12) Diskuse 

 

 

za KR KSLH Praha 

zapsal M. Rybáček 5.9.2012 
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Příloha: Prezenční listina schůze 4.9.2012: 

Benech David 
Benešová Denisa 
Benešová Eliška 
Beránek Jaroslav 
Brabec Jiří 
Buček Jiří 
David Václav 
Farkaš Pavel 
Frodl Jakub 
Fuis Jakub 
Hájek David 
Hnízdil Zdeněk 
Hodač Jan 
Choleva Martin 
Jechoutek Daniel 
Juskanin Marian 
Kalaš Jiří 
Kedra Alexandr 
Klouček David 
Kokavec Peter 
Komárek Vít 
Kotlík Martin 
Kövešlygety Miroslav 
Král Roman 
Krátký Jan 
Kratochvíl David 
Krivák Jaroslav 
Kuba Michal 
Lázňovský Ladislav 
Luhan Vojta 
Malínský Jiří 
Matúška Ján 
Mikovec Evžen 
Nídl Michal 
Ovsík Kryštof 
Pezl Michael 
Protivánek Pavel 
Půlpán Marek 
Sitarčík Miroslav 
Svoboda Vladimír 
Synek Petr 
Špála Ondřej 
Špůr Josef 
Šteffl Stanislav 
Šťovíček Petr 
Švehla Jan 
Tejralová Adéla 
Vršecký Petr 
Vršecký Václav 
Zvěřinová Markéta 
Žemlička Jakub 

 


