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Zápis z jednání komise rozhodčích ČKS 

konaném 21. - 22. 6. 2019 v Hradci Králové 

 

Přítomni: Baudyšová, Kosina, Kuglerová, Schejbalová 

Omluveni: Murycová, Ošmera 

 

1. Závěry ze společné schůze KR, STK a TMK: 

a) Pravidla – připomínka pro STK – bez bonusů pro kategorie junioři a senioři 

b) Kosina – doplní do pravidel náplň pro tance 

c) Komise zapracovala závěry ze společné schůze KR, STK a TMK a předpokládá, 

že ostatní komise učiní totéž. Počty rozhodčích na závodech by měly být 

zapracovány do Organizační směrnice. 

d) Žádáme, aby STK do Organizační směrnice uvedla: 

Pořadatel zašle VR v den uzávěrky přihlášek časový rozpis včetně počtu závodníků 

v jednotlivých kategoriích. 

e) Komise žádá předsednictvo, aby sjednotilo v dokumentech termín závod/ 

soutěž a kategorie. V některém dokumentu se objevuje soutěž, v některém 

závod a následně vznikají nesrovnalosti. 

f) Úprava Zásad pro technický panel 

2. Komise pilotně zavede od příští sezóny aplikaci Týmuj pro mezinárodní závody, vrchní 

rozhodčí a technický panel – zodpovídá Baudyšová, Ošmera. 

3. Seminář pro získání kvalifikace rozhodčích a zvýšení kvalifikace – 17.8.2019 v Praze – 

Baudyšová, Schejbalová. 

Baudyšová uveřejní na webu, termín pro podání přihlášek – 31.7.2019. 

4. Školení rozhodčích 7.9.2019, Baudyšová uveřejní na webu i s informací, že na školení lze 

splnit test VR, přihlášky do 15.8. 

Program: úvod – společně s trenéry – změny v Pravidlech pro novou sezónu 

Samostatná část pro rozhodčí: náplně, časové limity, rozjížďky, nové povinnosti VR, 

Týmuj, praktické ukázky – problematické situace, komponenty, seznámení s novými 

pravidly tanců (Kosina) 

5. Bude zveřejněna výzva pro zájemce o péči a provoz další sady PC  - Baudyšová, 

Schejbalová 

6. Nominace na mezinárodní závody 

7. Bude vytvořen samostatný seznam rozhodčích a panelu pro synchro (Kuglerová) a tance 

(Kosina) 

8. Seminář synchro proběhne během září – Kuglerová 

 

Zapsala: Schejbalová 


