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ZPRÁVA KOMISE ROZHODČÍCH  ZA ROK 2017 

 Komise v roce 2017 pracovala ve složení:  Lenka Kutá – předsedkyně, členové: Hana 
Kneblová, Libuše Rolečková, Luděk Roleček, Václav Martin a nově Alena Mašková. 

 Komise řešila běžné provozní záležitosti v průběhu závodní sezóny emailovou 
komunikací a také se několikrát sešla během závodů a na semináři rozhodčích. 

 Komise v v roce 2017 uspořádala školení i seminář rozhodčích. Školení i seminář 
proběhli v březnu v Českých Budějovicích. Účastníků bylo 32. 6 rozhodčích si zvýšilo 
kvalifikaci na rozhodčího 2. a 1. třídy (jeden byl bohužel neúspěšný) a 13 lidí složilo 
zkoušky na rozhodčího 3. třídy (zde bylo dokonce neúspěšných 6).  Většina z těchto 
nových rozhodčích byla během sezóny aktivní.  Semináře pro rozhodčí se zúčastnilo 7 
rozhodčích. 

 V loňském roce byli rozhodčí delegováni jak na všechny hlavní závody pořádané pod 
hlavičkou ČSKDV, tak i na mezinárodní a rankingové závody ICF ve slalomu i sjezdu (SP 
v Tróji) pořádané na našem území. Jednalo se o 17 víkendových závodů. Na tyto závody 
bylo celkem delegováno 46 rozhodčích druhé a vyšší třídy a na doplnění některých postů 
bylo využito i rozhodčích 3. třídy.  

 V roce 2017 bylo aktivních 64 rozhodčích (62 v roce 2016), podle vrácených výkazů o 
činnosti rozhodčích nebo ze zpráv VR. Jak vím ale zejména rozhodčích 3. třídy na 
závodech pracuje více, ale bohužel mi nezasílají své záznamy o činnosti, tak je nemůžu 
započítat do žebříčku. Proto bych pro letošní sezónu chtěla udělat menší změnu a 
vytvořit i elektronické výkazy. Samozřejmě nadále budou i klasické papírové výkazy, tak 
si každý vybere, co mu bude více vyhovovat. O tomjak budou elektronické výkazy budou 
fungovat vás budu informovat na kanoe.cz. 

 3 mezinárodní rozhodčí (jmenovitě – Lenka Kutá, Michaela Kratochvílová, Alena 
Mašková) bylo delegováno a potvrzeno ICF nebo ECA na tyto závody: na MS světa ve 
slalomu i sprint v Pau (Mašková), MS juniorů ve slalom v Bratislavě (Kutá, 
Kratochvílová), MEJ ve slalomu v Hohenlinburgu ( Kutá VR), SP ve slalomu Augsburg, 
Markkleeberg, Ivrea a Seu ( Mašková, Kratochvílová). Mašková a Kutá na některých 
těchto vrcholných akcí ve slalom byly potvrzeny i do funkce VR. 

 Alena Mašková nadále pracuje ve slalomové komisi ICF. 

 Všechny informace týkající se rozhodčích, hlavně delegace, byly opět zveřejňovány na 
webu kanoe.cz v rubrice ČSKDV - 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. Tento web slouží jako informace pro rozhodčí, 
ale i pro pořadatele závodů. 

Ještě v krátkosti pár slov k letošní sezóně: 

 V roce 2018 se školení rozhodčích bude konat v Litovli. Bližší informace budou zveřejněny na 
webu kanoe.cz v nejbližší době. Pokud se najde nějaký vhodný termín, tak proběhne i půldenní 
seminář pro aktivní rozhodčí jako v roce 2016. 
 
 

 Závěrem bych ráda poděkovala všem členům komise, Líbě Rolečkové za koordinaci rozhodčích na 
mezinárodní závody a všem aktivním rozhodčím, ale i pořadatelům za jejich přístup a toleranci. 
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předsedkyně komise rozhodčích 
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