Komise rozhodčích ČKS
Členové stávající a ak vní:
Lukáš Pazourek
Pavel Minarčík
Lukáš Filip

Osloven navíc Milan Schwarz

Možná spolupráce s PKC
1) Výjezdy českých mladých rozhodčích na turnaje do Nizozemska – vybraní rozhodčí z ČR (na
základě nominace KR, po shlédnu odpískání zápasů v českých soutěžích) budou vysláni na
některý z turnajů pořádaných PKC (žákovské kategorie) a tyto zápasy budou řídit a ideálně
obdrží na místě ihned zpětnou vazbu od lokálního delegáta (či českého člena KR, který by
skupinku rozhodčích při výjezdu doprovázel).

Zajištění z nizozemské strany:
-

Sdělení termínu turnaje či turnajů (žákovských a postupně i juniorských)

-

Zajištění ubytování a stravy (skupina v počtu 3-4 rozhodčí + 1 člen KR)

-

Zajištění hodno telů na zápasy

Zajištění z české strany:
-

Výběr rozhodčích na výjezd na základě hodnocení v českých soutěžích

-

Zajištění dopravy a pojištění členů výpravy

2) Využi školitele (či zkušeného rozhodčího) při Českém poháru v žákovských kategoriích
v Náchodě a/nebo Maxikor alu. Nizozemský instruktor (zkušený rozhodčí) by se zapojil do
školení nováčků a hodnocení jejich výkonů na hřiš během školení nováčků a začínajících
rozhodčích při každoročním školení při Českém poháru v žákovských kategoriích.

Zajištění z nizozemské strany:
-

Zajištění osoby 1-2 hodno telů na stanovené termíny

-

Zajištění dopravy do ČR (le ště Praha či autem přímo na místo určení)
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Zajištění z české strany:

-

Sdělení termínů školení (Český pohár v žákovských kategoriích, Maxikor al)

-

Zajištění ubytování a stravy pro nizozemské hodno tele či rozhodčí

Stávající úkoly pro KR:
1) Doobsazení KR (osloven M.Schwarz) … LF (do 25.7.)
2) Dotvoření směrnice KR … všichni (do 15.8.)
3) Aktualizace rozhodčích (doplnění nových úspěšných absolventů školení z Náchoda, změny
v třídách rozhodčích – postupy) … LP (do 15.8.)
4) Nominace rozhodčích do konce kalendářního roku 2019 … LF + LP (do 15.8)
5) Nominace delegátů do konce kalendářního roku 2019 … LF + LP (do 30.9.)
6) Využi natočených zápasů v ligových soutěžích od jednotlivých klubů pro potřeby KR … PM
(komunikace s vybranými kluby do 31.10.)
7) Nominace na K4 turnaj v říjnu … LF (do 30.9.)
8) V rámci týdenního souhrnného mailu s potvrzením všech rozhodčích na soutěže, kde rozhodčí
nominuje KR, získat i jména rozhodčích na ostatní soutěže (žákovské, kde rozhodčí zajišťuje
pořadatelský oddíl – pro možné hodnocení) … LF (od 10/2019)
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9) Zajištění školení nováčků a začínajících rozhodčích při Českém poháru v žákovských
kategoriích … PM + LP (oslovení klubů 02/2020, komunikace s pořadateli – čas a prostor na
školení večer, plán zápasů dostatečně dopředu 04/2020)

