Zápisnica z výročného zasadnutia komisie rozhodcov konaného dňa 06.02.2016 v Žiline.
Prítomní: podľa prezenčnej listiny, ktorá tvorí prílohu zápisnice
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otvorenie
Vyhodnotenie činnosti KR v roku 2015
Vyhodnotenie postupových súťaží za rok 2015
Informácia o čerpaní rozpočtu za rok 2015
Termínový kalendár súťaží pre rok 2016
Predbežný plán práce KR na rok 2016
Rôzne - diskusia
Záver

1. vedúci KR Bc. Seleši Milan privítal prítomných a predniesol návrh programu, ktorí
prítomní rozhodcovia schválili.
2. Vedúci KR vyhodnotil činnosť KR za rok 2015, kde poukázal na nedostatky v činnosti
rozhodcov na určitých pretekoch a problémy na MS LRU plávaná. Komisia rozhodcov sa
zaoberala prístupom p. Jankoviča z RT k rozhodcom a o probléme, keď rozhodcovia nechcú
byť delegovaní na preteky RT.
3. Vedúci KR vyhodnotil postupové súťaže za rok 2015, ktoré prebehli bez väčších
problémov. Doporučil, aby sa problémy vždy vyriešili priamo na pretekoch, nakoľko
dodatočne sa ťažko dokazujú zistenia.
4. Vedúci KR oboznámil prítomných o čerpaní rozpočtu za rok 2015, ktorý bol dodržaný
podľa plánu.
5. Rozhodcovia boli oboznámení s termínovým kalendárom súťaží pre rok 2016. Z dôvodu
neprítomnosti všetkých rozhodcov bude termínový kalendár s nasadením konkrétnych
rozhodcov na jednotlivé preteky ukončený až po všetkých školeniach.
6. Vedúci KR predložil plán práce KR na rok 2016 /tvorí samostatnú prílohu/ Oboznámil
prítomných s termínom školenia:
Trnava – dátum 19.03.2016 10.00 hod.
Ružomberok – dátum 9.4.2016 10.00 hod.
7. Rôzne
- ved. OŠČ p. Hromek poukázal na nízku účasť rozhodcov , treba viac zapájať nových
rozhodcov, aby sa zaučili a vedeli nahradiť tých starších, vyzval na dôslednejšie dodržiavanie
pravidiel. Ďalej vyzval KR aby sa zamerala na vyššiu úroveň školenia rozhodcov. Záverom sa
poďakoval za prácu rozhodcov v r. 2015
- pán Cifra poukázal, na neskoré a neúplné zverejňovanie výsledkov na stránke RADY a
navrhol, aby hlavný rozhodca mal právo udeliť žltú kartu, doteraz ju môže udeliť na jeho
návrh len rozhodcovská komisia.
p. Petruš poukázal na prísnejšie posudzovanie kontroly krmiva
p. Bielik – žltú kartu by mal možnosť navrhnúť sektorový rozhodca

p. Hubočan navrhol, aby Komisia rozhodcov vypracovala štatút udeľovania žltých
a červených kariet a informoval sa o sfunkčnení Stránky rozhodcov, mal by záujem na nej
pracovať ako admin
p. Konkoľ /vedúci sekcie RT/ oceňuje prácu rozhodcov, ale požiadal aj o ich trpezlivosť pri
výkone pretekárov, ďalej sa vyjadril, že dúfa že spolupráca sa v budúcnosti zlepší
p. Pavelková poukázala na to, že rozhodcovia neudeľujú žlté karty, a i návrhov na ich
udelenie bolo málo
p. Seleši vyzval hlavných rozhodcov, aby výsledky zasielali okrem sekretariátu aj jemu
Pán Lantaj – vedúci LRU feeder oboznámil prítomných s modifikáciou pravidiel a s oficiálne
schválenou nádobou na uchovanie lovnej patentky
Po ukončení diskusie a prednesených návrhov predseda návrhovej komisie Peter Rímeš
predniesol uznesenie návrhovej komisie, ktoré bolo prítomnými členmi schválené.
Uznesenie tvorí samostatnú prílohu zápisnice.
Na záver vedúci KR p. Seleši Milan poďakoval prítomným za účasť a ukončil výročné
zasadnutie komisie rozhodcov.
Prílohy:
Prezenčná listina
Plán práce KR na rok 2016
Schválené uznesenie z výročného zasadnutia
V Žiline, 6.2.2016
Zapísala: Hupková

Bc. Milan Seleši, vedúci KR

Uznesenie
z výročného zasadnutia delegátov komisie rozhodcov
konaného dňa 6.2.2016 v Žiline

A. Berie na vedomie





Vyhodnotenie športovej činnosti za rok 2015
Správu o činnosti KR za rok 2015
Termínový kalendár postupových súťaži organizovaných odborom ŠČ v roku 2016
Čerpanie finančných prostriedkov za rok 2015

B. Schvaľuje
 Plán práce komisie rozhodcov na rok 2016
 Vykonanie školení rozhodcov na rok 2016
 Návrh rozpočtu KR na rok 2016
Odporúča
 Dopracovať nasadenie rozhodcov podľa termínového kalendára na dlhodobé súťaže









s prihliadnutím na odbornosť a skúsenosti u hlavných rozhodcov a nielen na
ekonomické hľadisko.
Aktualizovať zoznam rozhodcov na internetovej stránke športovej činnosti, Rady
SRZ
Dopracovať nasadenie rozhodcov na MS LRU Prívlač
Sekretariátu OŠČ oboznamovať komisiu rozhodcov s čerpaním prostriedkov za
cestovné náhrady predloženými za jednotlivé preteky delegovanými rozhodcami .
Všetkým delegovaným rozhodcom zabezpečiť si ubytovanie počas dlhodobých
súťaží vo výške maximálne 20,- eur
Vedúcim jednotlivých sekcii oznámiť KR zmeny miesta a času konania dlhodobých
súťaží, z dôvodu nového delegovania rozhodcov.
Vedúcim jednotlivých sekcií schváliť propozície na súťaže , aby neboli v rozpore
so schválenými predpismi pre športovú činnosť.
Organizáciám SRZ , ktoré majú prihlásených pretekárov v súťažiach
organizovaných odborom ŠČ delegovať z členskej základne minimálne jedného
kandidáta na rozhodcu.
Ekonomickému odboru SRZ uviesť do správy prijímateľa za čo sú poukázané
finančné prostriedky /dátum , alebo miesto konania pretekov/

D. Ukladá






Všetkým rozhodcom oboznámiť sa s novými predpismi a vykonávať svoju činnosť
v zmysle nových pravidiel a ich modifikácii pre rok 2016
Všetkým rozhodcom zúčastniť sa školenia pre rok 2016
Komisii rozhodcov prepracovať udeľovanie žltej a červenej karty do 30.10.2016
Hlavným rozhodcom odovzdať do 7 dní platnú výsledkovú listinu spolu so správou
hlavného rozhodcu z pretekov a podpísané výkazy práce na sekretariát OŠČ ihneď po
ukončení daného mesiaca. Výsledky a správu zaslať aj vedúcemu KR
Všetkým rozhodcom odosielať cestovné výkazy najneskôr do 1 mesiaca po vykonaní
práce





Hlavným rozhodcom zasielať výsledky z pretekov spracované len na tabuľkách a
programoch schválených komisiou rozhodcov.
KR zabezpečiť plnenie plánu práce na rok 2016 a aktívne sa zapájať do prípravy MS
LRU – prívlač a podielať sa na príprave MS LRU mucha, ktoré sa budú konať v r.
2017
Sekretariátu OŠČ doručovať delegovaným rozhodcom včas kompletné propozície
a všetky potrebné doklady.

V Žiline 6. februára 2016

