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Zprávy z komise rozhod čích ČKA 
 
 
 
Vážené kolegyně, 
vážení kolegové rozhodčí,   
 
 
 

podle termínového kalendáře pro sezonu 2011/2012 jsou na termíny 
3. a 4. září 2011 naplánovány semináře rozhodčích. V rámci komise 
rozhodčích a po konzultaci s prezidentem ČKA Jiřím Jančálkem, předsedou 
STK Hanušem Slavíkem a sekretariátem ČKA jsme se rozhodli, že 
v letošním roce semináře neuskutečníme. Důvody jsou v zásadě tři.  

Prvním důvodem je ten, že nedochází k žádným zásadním úpravám 
pravidel a pro všechny ty, kteří byli na loňském semináři by to bylo hlavně 
opakování. Určitě nelze říct, že by se v průběhu loňské sezony nevyskytly 
žádné problémy, které by nebylo vhodné diskutovat. Vyskytly, a to nejen 
v průběhu ligových soutěží, ale bohužel i při mistrovství republiky. 
K těmto jednotlivým případům se vrátíme v metodickém listu, který 
dostanete na začátku soutěžního ročníku.  

V loňském roce, pokud mě paměť neklame, se seminářů v Praze a 
Olomouci zúčastnilo přes 120 rozhodčích. To je sice poměrně slušné číslo, 
ale zdaleka to nejsou všichni rozhodčí, kteří do ligových soubojů 
zasáhnou. Paradoxně na semináře jezdí právě ti rozhodčí, kteří s kvalitním 
rozhodováním nemají většinou problém. Já osobně bych byl mnohem 
raději, kdybychom se scházeli třeba v dvouleté periodě, ale ve 100% 
počtu všech rozhodčích II. a I. třídy.     

Třetím důvodem, ale ne nejdůležitějším, jsou v tomto roce peníze. 
Semináře se konají v Praze a v Olomouci a při počtu účastníků to není 
rozhodně úplně levná záležitost.  

 
Ve stejných termínech se měla uskutečnit i dvě školení nových 

rozhodčích II.třídy. Jedno školení se určitě uskuteční. Bude ale o týden 
později a to 10.9.2011 od 10 hodin v Jihlavě na kuželně. Postup je 
stejný jako loni. Nového adepta by měla doporučit KR příslušného kraje. 
Tím garantuje to, že uchazeč splňuje podmínky pro účast na školení a 
především to, že pravidelně řídí nižší soutěže. Nicméně od krajských 
komisí rozhodčích jsem zatím nedostal žádnou přihlášku. Prosím Vás tedy, 
abyste mi přihlášky poslali do neděle 4.9.2011. Noví rozhodčí již dostanou 
průkazy na místě.  



 
V současné době zpracovávám delegace rozhodčích na ligová utkání. 

Některé požadavky od Vás nebo od oddílů již mám. Pokud mi někdo z Vás 
ještě připomínky nebo požadavky k delegacím chce poslat, tak má teď 
poslední možnost. Týká se to i požadavku o zařazení nových rozhodčích již 
do podzimní části soutěží.  

 
Stejně tak pracuji na prolongaci průkazů. Evidenčních listů se ke mě 

zdaleka nedostalo tolik, kolik by mělo. Prosím všechny, kterým platnost 
průkazu letos končí a ještě tak neučinili, aby mi evidenční list urychleně 
zaslali. Opravdu urychleně a výhradně mailem. 
 
Celá kuželkářská obec zaznamenala nedávné úmrtí Nataši Majerové. 

Z řad rozhodčích odešla skvělá kolegyně, bývalá mezinárodní rozhodčí 
s bohatými zkušenostmi, jak z našich tak z mezinárodních soutěží, 
s perfektní znalostí pravidel a schopností rozhodovat soutěž na jakékoli 
úrovni. Čest její památce. 
 
 
Stejně jako v předcházejících dokumentech ode mě i dnes bych rád 

zdůraznil zásadní požadavek, aby každý z Vás měl funkční e-mailovou 
adresu. V dnešní době je to jediný rozumný a rychlý způsob komunikace.  

 
 

Liberec  18. 8. 2011 
 

 
 

S přáním hezkého dne  
 
 
 
 
 
   Jiří Tůma 
   Předseda KR ČKA 
 


