Zpráva o činnosti Komise rozhodčích (KR)
Zpracováno dne: 3.12.2016
Zpracoval: Pavel Háse, předseda KR
Komise rozhodčích pracovala ve složení Pavel Háse, Richard Fischl a Václav Soukup. Její
aktivity zajišťoval předseda po konzultacích e-mailem s jejími členy.
Komise se zaměřila na dva hlavní úkoly:
1. Navázat na práci předchozí komise, aby i v novém složení došlo k udržení kvality její
práce a vnímání činnosti ze strany oddílů bylo i nadále pozitivní.
2. Udržet a případně i navýšit počet aktivních rozhodčích v soutěžích, stejně tak úroveň
jejich práce.

Práce komise rozhodčích
 Prvním úkolem bylo nasazení rozhodčích pro pražské soutěže. Všechna utkání byla
obsazena. Někteří rozhodčí na svá utkání nedorazili, ale jednalo se o velmi ojedinělé
případy a důvody byly většinou zdravotní. Pro blízký termín utkání se nepodařilo
zajistit náhradu.
 S jedinou výjimkou nebylo nutné řešit nějaká pochybení rozhodčích v soutěžích
pořádaných PŠS.
 Na požádání pořadatelů byli navrhováni rozhodčí i pro jiné akce.
 V rámci Pražské tělovýchovné unie byli oceňováni nejlepší rozhodčí. Za PŠS byl
nominován a oceněn pan Fischl za vysokou odbornost a dlouholetou kariéru
rozhodčího i předsedy komise.
 Byly aktualizovány informace KR na aktuálních webových stránkách.
 Před zahájením nového ročníku bylo s KR ŠSČR konzultováno nasazení pražských
rozhodčích pro ligové soutěže.
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Rozhodčí PŠS
 Aktuální počet rozhodčích je:
Klasifikační třída
3
2
1
Ústřední
FIDE
Mezinárodní
Celkový součet

Počet
29
12
7
9
3
3
63

 Školení rozhodčích se konalo 3.12.2016. Školení se zúčastnilo 11 účastníků (5
z Prahy), takže pro příští rok by neměl být problém s obsazením soutěží.
 Jeden případ, kdy ze strany rozhodčích došlo k porušení Soutěžního řádu, byl
vzhledem k jeho kvalifikaci předán KR ŠSČR.

Hospodaření
Jediným nákladem a zároveň příjmem KR je pořádání školení a seminářů rozhodčích.
Hospodaření KR se očekává cca vyrovnané (viz zpráva o hospodaření).
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