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Zpráva o činnosti Komise rozhodčích (KR) 

Zpracováno dne: 28.11.2020 

Zpracoval: Pavel Háse, předseda KR 

Komise rozhodčích pracovala ve složení Pavel Háse, Václav Soukup a Luboš Drahotský. Její 

aktivity zajišťoval předseda po konzultacích e-mailem s jejími členy.  

Komise se zaměřila na dva hlavní úkoly: 

1. Udržet určitý standart kvality, aby kvalita 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. Bohužel se několik 

utkání nepodařilo obsadit, protože několik rozhodčích omezilo činnost. A závěr soutěže 

poznamenaný koronavirem již byl zmatečný, protože některé oddíly změnily hrací 

místnosti, ale utkání proběhla bez problémů. 

• Nebylo nutné řešit prohřešky rozhodčích. 

• Na požádání pořadatelů byli navrhováni rozhodčí i pro jiné akce. 

• Byly aktualizovány informace KR na aktuálních webových stránkách.  

• Byl na stránkách vytvořen určitý manuál (FAQ) pro rozhodčí, kapitány i hráče. Ale 

koronavirus to přerušil a od té doby jsem se k jeho dalšímu propracování nevrátil. 
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Rozhodčí PŠS 

• Aktuální počet rozhodčích je:  

Klasifikační třída Počet 

3 32 

2 23 

1 5 

Ústřední 6 

FIDE 7 

Mezinárodní 2 

Celkový součet 75 

 

Kromě toho pro nasazení do soutěží družstev využíváme i několik rozhodčích vedených 

v jiných krajích, ale v Praze též působících. 

• Školení rozhodčích 3.třídy a zároveň seminář pro 2.třídy letos kvůli koronaviru 

neproběhlo. Z výše uvedených počtů rozhodčích v tabulce třída nepropadá nikomu. Na 

sobotu 9.1.2021 je plánovaný další seminář R2/3, spojený s přidělováním utkání další 

soutěže družstev – místnost bude určena. Výhledově se někdy na podzim počítá se 

školením rozhodčích 2.tříd. 

 

Hospodaření 

Jediným nákladem a zároveň příjmem KR je pořádání školení a seminářů rozhodčích. 

Hospodaření KR určitě nepřekročí limit daný rozpočtem. 

 


