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Složení komise

VALNÁ HROMADA 2021

Komise rozhodčích pracovala ve složení

• Jan Kolář, předseda

• Veronika Kyzlíková, člen, koordinátorka lajnových rozhodčích



Standardní náplň činnosti

VALNÁ HROMADA 2021

Průběh soutěží podstatně ovlivněn pandemií, přesto komise vyvíjela aktivní činnost:

• On-line školení k IS ČBaS STK a KR ČBaS (02/2021)

• Nominace vrchních rozhodčích na MČR mládeže 2021 (02/2021)

• Extraligový turnaj – zajištění rozhodčích (03-04/2021)

• Správa deníků rozhodčích

• Průběžné testování IS ČBaS – role KR, role Rozhodčí

• Web sekce Orgány a komise/Komise rozhodčích/Dokumenty ke stažení

• 10 rad pro hlavní rozhodčí

• Standard oblečení a vybavení rozhočího



Školení rozhodčích

VALNÁ HROMADA 2021

V období od 07/2020 do 06/2021 proběhla tato školení rozhodčích:

• Školení rozhodčích 3. třídy při GP A dospělých Benátecký pohár

• Školení rozhodčích 3. třídy v Hradci Králové (samostatně TP)

• Jako školitelé nyní k dispozici Jan Kolář a Livie Lubinová



Školení rozhodčích

VALNÁ HROMADA 2021

Plánovaná školení rozhodčích – podzim 2021:

• Na podzim evidujeme žádost T. Knoppa o školení rozhodčích 3. třídy v Plzni

• Nabízíme 2 typy školení:

• a) rozhodčí 3. třídy obecně – pátek teorie (lze on-line), sobota praxe (rozhodování zápasů, lze od kategorie turnaje 

GP C výše)

• b)  rozhodčí 3. třídy VR – školení se zaměřením na TP, lze uspořádat i mimo turnaj, každý účastník vlastní 

notebook

• Případné žádosti o uspořádání školení rozhodčích prosím zasílejte na e-mail 

kolar@czechbadminton.cz

mailto:kolar@czechbadminton.cz


Rozhodčí na mezinárodní scéně - přehled

VALNÁ HROMADA 2021

• Mojmír Hnilica jako deputy referee na ME v Kyjevě

• zakončení mnohaleté mezinárodní kariéry, rozhovor na webu ČBaS

• velké poděkování Mojmírovi za celoživotní zapálení pro roli rozhodčího

• Michaela Bencová, BWF umpire

• Jan Kolář, BE referee i umpire

• Livie Lubinová, odložená pozvánka na zkoušky BE referee 09/2021

• Petr Jedzok, BE umpire

• Radek Zbončák, BE umpire

• Kamil Kyzlík, BWF line judge



Rozhodčí na mezinárodní scéně - nominace

VALNÁ HROMADA 2021

Plán podzimní části sezóny 2021:

• Nominace rozhodčích na MČR dospělých v Praze

• Nominace rozhodčích na MMČR v Brně, zajištění zahraničních rozhodčích

• Nominace rozhodčích na MMJČR v Orlové, zajištění zahraničních rozhodčích

• Na webu ČBaS zveřejněny nominace VR na domácí MČR



DĚKUJI ZA 

POZORNOST

Prezentaci připravil: 
Jan Kolář


