
ZPRÁVA KOMISE ROZHODČÍCH ZA ROK 2013 

 Komise v roce 2013 pracovala ve složení:   Lenka Kutá – předsedkyně 

členové: 

Hana Kneblová 

Libuše Rolečková 

Luděk Roleček 

Václav Martin 

 

 Komise řešila běžné provozní záležitosti v průběhu závodní sezóny emailovou komunikací a 

také se několikrát sešla během závodů. 

 Komise rozhodčích uspořádala v březnu školení a seminář rozhodčích. Semináře se zúčastnilo 

12 stávajících rozhodčích a školení 14 rozhodčích. 3 rozhodčí si zvýšili kvalifikaci na 2. třídu, 2 

na 1. a 6 složilo zkoušky na 3. třídu. 3 rozhodčí, kteří si chtěli zvýšit kvalifikaci, neuspěli. 

 Během sezóny si zkoušky na mezinárodní rozhodčí ve slalomu udělala Alena Mašková a 

během MS v Praze také Lenka Kutá. 

 V loňském roce byli rozhodčí delegováni jak na všechny hlavní závody pořádané pod 

hlavičkou ČSKDV, tak i mezinárodní a rankingové závody ICF ve slalomu i sjezdu (MS v Tróji, 

OH naděje České Vrbné, ICF ranking sjezd Špindlerův Mlýn). Na tyto závody bylo celkem 

delegováno 48 rozhodčích druhé a vyšší třídy a na doplnění některých postů bylo využito i 

rozhodčích 3. třídy.  

 Na slalomové závody v zahraničí byly delegovány 3 rozhodčí – SP v Čuňovu (Rolečková L., 

Macíková J.)  a SP v Augsbourgu (Fořt I.)  a na sjezdové závody taky 2 – MS ve sprintu Solkan 

(Kutá L.) a MSJ v Loferu, kde byla naše rozhodčí nominována jako vrchní  (Rolečková L. jako 

VR a Kutá L.). Na domácím šampionátu v Tróji jsme zástupce v řadách rozhodčích neměli. 

 Komise rozhodčích v loňském roce musela nechat vyrobit nové měřící zařízení na lodě, 

protože na začátku sezóny došlo k jeho odcizení. 

 Všechny informace týkající se rozhodčích, hlavně delegace, byly opět zveřejňovány na webu 

kanoe.cz v rubrice rozhodčích. Minimálně týden před daným závodem se zde umisťovala i 

aktuální delegace na daný závod, včetně podrobností o ubytování a bližších informacích 

k danému závodu. Touto cestou budou zveřejňovány informace pro rozhodčí a pořadatele i 

v letošním roce. 

 V letošním roce se bude konat školení rozhodčích, pokud o něho bude zájem, předpokládaný 

termín je začátkem března. Více informací a přihláška je na www.kanoe.cz. Přihlášky posílejte 

do 26. 1. 2014.  Touto cestou bych ráda apelovala na všechny oddíly, aby zvážili, zda ve svém 

středu nemají někoho, kdo by chtěl vykonávat funkci rozhodčího, protože počet rozhodčích 

se každý rok mírně snižuje a do této funkce příliš adeptů nežene. 

 Na závěr bych ráda poděkovala členům komise a všem aktivním rozhodčím i pořadatelům za 

jejich přístup k rozhodčím. 

Lenka Kutá, 
předsedkyně komise rozhodčích 

 18.1.2014 

http://www.kanoe.cz/

