Česká kuželkářská asociace
KOMISE ROZHODČÍCH

ZÁVĚRY Z CELOSTÁTNÍCH SEMINÁŘŮ LIGOVÝCH ROZHODČÍCH
Neděle 5. a 12. září 2021

Kontrola plnění doporučení z předchozích let
Vzhledem k situaci posledních dvou nedohraných soutěžních ročníků a dlouhé hráčské pauzy se
pozornost v tomto bodu soustředila pouze na osvěžení závěrů přijatých na posledním semináři, který se
uskutečnil v roce 2019.

Aktualizace směrnic pro rozhodčí
Dne 12. 5. 2021 VV ČKA schválil nové směrnice:
❖ Směrnice č. 2/2021 o kvalifikačních třídách a evidenci rozhodčích,
❖ Směrnice č. 3/2021 o vyplácení odměn rozhodčím.
Obě tyto směrnice nabyly účinnosti dne 1. 6. 2021. Obsahují několik podstatných změn navazujících
především na nový systém vyplácení odměn rozhodčím. Níže je uveden výčet nejdůležitějších změn.

1) Všichni rozhodčí I. a II. třídy musí mít s ČKA uzavřenou DPP
Všichni rozhodčí I. a II. třídy musí mít s ČKA uzavřenou dohodu o provedení práce (DPP) na výkon funkce
rozhodčího. Jistou výjimku umožňuje pouze přechodné ustanovení. To je zavedeno proto, že všechny
stávající rozhodčí není možné přimět k tomu, aby DPP s ČKA uzavřeli. Někteří z nich již ani nejsou aktivní.
Novým rozhodčím však bude kvalifikace vydána pouze za předpokladu, že budou mít DPP s ČKA
uzavřenu. Totéž bude platit i pro prodlužování průkazů.

2) Ligové soutěže mohou rozhodovat pouze rozhodčí I. či II. třídy
Rozhodčí III. třídy tak již nemohou rozhodovat utkání ligových soutěží. Je to dáno tím, že rozhodčích III.
třídy je v krajích několik stovek, ale do řízení ligových soutěží se zapojovali max. tři desítky z nich. Těmto
aktivním rozhodčím III. třídy přitom nic nebrání zvýšit si kvalifikaci na II. třídu a uzavřít s ČKA DPP. Jasně
se tak vymezí rozhodčí regionálních soutěží, kteří se do ligových soutěží vůbec nezapojují a s nimiž není
nutné podepisovat DPP.
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3) Zavedení formuláře pro hlášení změn v krajských databázích rozhodčích
Komise rozhodčích krajských svazů mají pravidelně zasílat na předepsaném formuláři (příloha Směrnice
č. 2/2021) seznam rozhodčích 3. třídy, kteří jsou v jejich evidenci. Tento seznam slouží k aktualizaci
databáze rozhodčích v elektronické evidenci ČKA (evidence.kuzelky.cz). Motivací je zjednodušení obsluhy
evidence rozhodčích. U ČKA je evidováno téměř 1 000 rozhodčích všech kvalifikačních tříd. V současnosti
je nutné zadávat každého rozhodčího do databáze ručně. Nově bude umožněn import z jednotného
formuláře, kterým se zaktualizují údaje o všech rozhodčích III. třídy vedených u příslušného krajského
svazu. Seznam rozhodčích je třeba směřovat členům KR ČKA.

4) Portál rozhodčích
Zřizuje se tzv. Portál rozhodčích na adrese rozhodci.kuzelky.cz. Jeho funkcionalita by měla umožňovat
např. podání žádosti o prodloužení platnosti kvalifikace rozhodčího, podání žádosti o změnu delegace na
utkání, tisk seznamu utkání, na které je rozhodčí delegován. Bohužel zatím není plně v provozu. Jeho
vybudování má v kompetenci Mediální a marketinková komise ČKA.

5) Výplata odměn pouze delegovaným rozhodčím
Nárok na výplatu odměny za řízení utkání má pouze rozhodčí na dané utkání delegovaný. V této delegaci
budou rozhodčí moci provádět změny, na které bude KR ČKA dohlížet. Změny má být možné provádět
prostřednictvím Portálu rozhodčích. Jelikož ten však zatím nefunguje, změny je možné hlásit e-mailem na
adresu předsedy KR ČKA. Pro podzimní část sezony 2021/2022 ještě nebude pravidlo striktně
vyžadováno a odměnu obdrží i rozhodčí, kteří se k utkání dostaví a odřídí ho bez předchozí delegace.

6) Zrušení formuláře „Výkaz utkání“
Ten byl přílohou Směrnice č. 3/2021. Rozhodčí jej měli používat k prokázání nároku na odměnu za řízená
utkání. Výše odměny rozhodčího se bude nově stanovovat z údajů poskytnutých výsledkovým systémem
kuzelky.com, který byl příslušným způsobem upraven a utkání všech rozhodčích eviduje. Pro rozhodčí
z toho vyplývá nutnost věnovat větší pozornost tomu, zda jsou v systému u příslušného utkání správně
uvedeni jako rozhodčí.

7) Paušální náhrada cestovních výdajů rozhodčích
Náhrada cestovních výdajů rozhodčího je nyní paušální a je zahrnuta přímo v odměně za řízení utkání.
Výše odměny za řízení utkání se tak všem rozhodčím zvýšila o 100 Kč, bez ohledu na to, zda musí dojíždět
či nikoliv. S prokazováním nároku rozhodčích na úhradu cestovní výdajů nebyly v loňském nedohraném
soutěžním ročníku dobré zkušenosti. Administrativa s tím spojená nebyla úměrná efektu. Rozhodčích
cestujících k utkáním na větší vzdálenost je naprosté minimum a tyto případy lze vyřešit individuálně.
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Nový mechanizmus vyplácení odměn rozhodčím
Vše je víceméně popsáno v předchozích bodech. Snahou je maximální zjednodušení a elektronizace.
Elektronický způsob je jako primární způsob komunikace mezi rozhodčím a ČKA zakotven i v DPP.
Samotný text DPP doznal několika drobných změn, většina DPP tak bude muset být uzavřena znovu.
K tomuto úkonu rozhodčí vyzve sekretariát ČKA.
Stále však platí, že podpis dohody bude jednorázový úkon, dohoda se uzavírá na dobu neurčitou. Může
však být jednostranně ukončena kteroukoliv ze smluvních stran. Ze strany ČKA jsou důvody k ukončení
DPP např.:
❖ zanikne-li rozhodčímu členství v ČKA,
❖ skončí-li rozhodčímu platnost kvalifikačního průkazu
Výplata odměny bude probíhat na základě údajů exportovaných ze systému kuzelky.com, a to dvakrát
ročně. Pouze pokud rozhodčí v podzimní části sezony odřídí jen jedno utkání, bude mu odměna za toto
utkání vyplacena až spolu s případnými dalšími po skončení celého soutěžního ročníku. Nebude již třeba
zasílat na sekretariát žádný výkaz.

Organizační záležitosti KR ČKA
1) Newsletter pro rozhodčí
Všichni rozhodčí, kteří chtějí e-mailem dostávat aktuální informace od KR ČKA, se mohou přihlásit
k odběru newsletteru na této stránce – https://www.kuzelky.cz/zpravodaje/prihlaska.php. Všem to
důrazně doporučujeme. V případě, že už jste přihlášeni k odběru některých zpravodajů a chcete pouze
přidat newsletter "Informace pro rozhodčí", musíte znovu vybrat vše, co chcete dostávat.

2) Rozhodčí a kontrola dodržování opatření proti šíření COVID-19
Před ani v průběhu utkání není úkolem rozhodčího kontrolovat, zda jsou dodržována anticovidová
opatření. To je věcí pořadatele, resp. provozovatele daného sportoviště.

3) Ukončení činnosti Libora Nováka
Dlouholetý člen KR ČKA Libor Novák se rozhodl již dále nepokračovat ve své funkci. Tímto bych mu chtěl
jménem VV ČKA i jménem svým moc poděkovat za veškerou práci, kterou pro kuželky odvedl.
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Jeho místo v KR ČKA prozatím zůstává neobsazeno. Uvažuje se o rozšíření počtu členů komise, ale
rozhodnutí zatím nepadlo.

Dotazy rozhodčích v rámci diskuze
1) Hraní v kšiltovce
Pokud hráč hraje v kšiltovce, neodporuje to žádnému předpisu a není ani jiný důvod mu to zakazovat
(např. na rozdíl od hraní se sluchátky v uších). Je to spíše otázka důstojnosti hráče.

2) Hlasité povzbuzování během utkání
Nelze určit přesnou hranici mezi tím, kdy je hlasité povzbuzování hráčů ještě únosné a kdy už je příliš
obtěžující pro hráče i ostatní diváky. Vždy je to na subjektivním vyhodnocení rozhodčího, který to v krajním
případě může považovat za neukázněné chování diváků a po pořadateli požadovat nápravu, přičemž do
doby jejího sjednání má dokonce možnost přerušit utkání.

Na závěr všem rozhodčím děkuji za účast. Potěšil rovněž zájem o školení pro nové rozhodčí II. třídy,
kterých se zúčastnilo 26 zájemců. Zatím ne všichni absolvovali závěrečný test, který se nově vyplňuje
elektronicky
Zároveň děkuji za shovívavost, protože jsme si vědomi, že ne všechny novinky se podařilo včas technicky
zabezpečit. Bohužel jsme značně závislí na časových možnostech lidí, kteří pro nás zajišťují chod všech
našich elektronických systémů (evidence.kuzelky.cz, rozhodci.kuzelky.cz, kuzelky.com).
Moravská Nová Ves 19. října 2021
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