Zpráva o činnosti Komise rozhodčích SŠS
v roce 2020
1) Pro sezónu 2020/21 byli delegováni rozhodčí na soutěže družstev dospělých. Mé poděkování
patří předsedovi STK panu Hrdličkovi a všem vedoucím skupin za delegováni rozhodčích.
Důrazně však upozorňuji na to, že nominovaní rozhodčí na zápasy družstev, kteří se bez
omluvy nedostaví k rozhodování zápasu, nebudou příští sezónu delegováni.
2) Aby oddíly měly dostatek rozhodčích pro rozhodování zápasů družstev, bylo rozhodnuto o
proškolení rozhodčích.
3) Komise rozhodčích ŠSČR přijala několik usnesení, které ovlivňují rozhodčí (stručný výtah):
a) byl přijat Statut rozhodčího a nabyl účinnosti k 1.1.2020
b) v rámci Statutu rozhodčího bylo rozhodnuto o prodloužení platnosti všem rozhodčím s
platnou třídou rozhodčího k 15.5.2020 o jeden rok.
c) po skončení zkoušky či absolvování semináře je platnost třídy rozhodčího do konce čtvrtého
roku od zanesení do databáze. Nikoli dříve !!
d) nově již nebude při semináři uznávána praxe, ale všichni posluchači budou muset absolvovat
závěrečný test.
e) nově bude kárná pravomoc dle Statutu rozhodčího pouze na Komisi rozhodčích ŠSČR
4) Dne 12.09.2020 se v Neratovicích uskutečnilo školení rozhodčích III. a seminář rozhodčích III.
a II. třídy. Na školení a seminářích přednášeli lektoři Kotzot, Doležal Vít a Partl. K
závěrečnému testu se dostavily 4 posluchači a jeden posluchač měl prodlouženu platnost třídy
rozhodčího na základě praxe.
Dne 13.09.2020 se v Neratovicích uskutečnilo školení rozhodčích II. třídy. Na školení a
seminářích přednášeli lektoři Kopta, Doležal Vít a Partl. K závěrečnému testu se dostavil 1
posluchač
Všem, kteří úspěšně složili zkoušky, byly uděleny příslušné třídy rozhodčích. Seznam nových
rozhodčích a účastníků semináře byl odeslán panu Malcovi z RK ŠSČR a OK ŠSČR.
5) Je plánováno znovu školení a seminář rozhodčích pro příští rok.
21.12.2020 Předseda KR SŠS Partl Miloslav
Ve středočeském kraji bylo k 31.12.2020 celkem 160 rozhodčích z toho 10 neaktivních
FIDE
2
mezinárodní
1
ústřední
9
I. třída
3
II. třída
14
III. Třída
131
13 oddílů nemělo vlastního rozhodčího

