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Zpráva o činnosti Komise rozhodčích (KR) 

Zpracováno dne: 22.11.2021 

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 tyto 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 

• Pražská soutěž družstev nebyla zahájena, takže odpadly potíže s nasazováním 

nedostatečného počtu aktivních rozhodčích. 

• Nebylo nutné řešit prohřešky rozhodčích. 

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

• Byly aktualizovány informace KR na aktuálních webových stránkách.  

• Možnost konzultací pro pořadatele, například pro práci s programem Swiss Manager 

a případně i s online přenosem. 
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Rozhodčí PŠS 

• Aktuální počet rozhodčích je:  

Klasifikační třída Počet 

3 29* 

2 29* 

1 6 

Ústřední 5* 

FIDE 7* 

Mezinárodní 2 

Celkový součet 78 

 

* Z uvedených počtů ovšem ne všichni jsou momentálně aktivními členy ŠSČR. Jako 

neaktivní jsou vedeni 1x R3, R2, RF a hned 3x ÚR. Bohužel musím konstatovat, že 

zájem řídit pražské soutěže není velký a vzhledem k aktuální situaci není jisté, zda 

bude vůbec možné obsadit všechny zápasy přeboru a 1.třídy. Většina držitelů 

rozhodcovských tříd bohužel vyvíjí činnost zejména při turnajích pořádaných 

vlastním klubem, pokud vůbec nějakou. 

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

v jiných krajích, ale v Praze též působících. 

• Školení rozhodčích 2.třídy a zároveň seminář pro 2.proběhlo 18.9.2021. Nově získalo 

třídu R2 8 absolventů, z toho 7 z Prahy Na sobotu 8.1.2022 je plánováno další školení 

R3, spojené s přidělováním utkání další soutěže družstev – místnost bude určena. 

Protože je nyní možné pořádat školení R2 pouze jednodenní, bude výhledově někdy 

na podzim 2022 opět školení R2. Novou podmínkou pro takové školení je ovšem pro 

uchazeče nutnost splnit vstupní, ne docela jednoduchý test – domácí příprava je 

v takovém případě nutná. 
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Hospodaření 

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

Hospodaření KR určitě nepřekročí limit daný rozpočtem. 

 


