
ZÁPIS ZE SCHŮZKY ROZHODČÍCH 
 
 

Velký Osek 18. ledna 2019 
 
 
 
Účast rozhodčí: Bařinková Michaela, Bazalová Olga, Boháčová Alice, Čištínová Vladimíra, Divišová 

Karin, Dostál Petr, Glabazňa Tomáš, Glossová Michaela, Grygar Antonín, Lerlová 
Kateřina, Máčková Jiřina, Maroušková Jitka, Pánková Lenka, Podmolová Jaroslava, 
Pupík Petr, Svobodová Eva, Vostrá Veronika 

 
Účast adepti na rozhodčí: Krejčí Lucie, Havlíček Karel, Obrusníková Aneta, Vyplelová Petra 
 
Host: Stanislav Mašek - předseda KAČR 
 
Omluveni: Rybář Petr, Spolek Zdeněk 
 
 
Zápisem ze schůzky a školení byla pověřena Jaroslava Podmolová.  

Hlasování: všichni PRO 
 
 
Předsedkyně komise rozhodčích úvodem poděkovala školitelce  Nicole Pfister za seminář, který sestával 
z praktické i teoretické části. Seminář byl velkým přínosem pro zdokonalení pohybových dovedností, 
koordinace pohybů a soustředění rozhodčích. 
 
Předseda KAČR informoval přítomné o možnosti získat oblečení pro rozhodčí (bunda, vesta, košile, 
tričko) s logem KAČR od generálního sponzora Brit. 
 
Program: 
1) Kontrola zápisu z minulé schůzky rozhodčích 
2) Návrh na doplnění Směrnice pro překážky a Směrnice pro rozhodčí 
3) Ostatní, diskuze 

Hlasování o programu: všichni PRO 
 
1) Kontrola zápisu z minulé schůzky rozhodčích 
 
- Připomínky komise k normativům klubu byly výborem projednány, schváleny a zapracovány. Úkol 
splněn. 
 
 
 
2) Návrh na doplnění Směrnice pro překážky a Směrnice pro rozhodčí 
 
Navrhujeme, aby bylo vytvořeno instruktážní video pro sporné situace ke Směrnici rozhodčích. 
 
 
Dle návrhu Petra Pupíka projednány změny a návrhy: 
 
Směrnice pro rozhodčí: 
 



- str. 14, bod J - zrušit první odrážku  - Umístění dvou a více překážek s kontaktními zónami hned za 
sebou, 
- str. 28 - doplnit: O rozsahu asistence asistenta rozhodčího rozhoduje hlavní rozhodčí. 
 
- z nákresu:  
 

 
  

- první dvě situace jsou pouze časová ztráta, třetí situace je odmítnutí, 
- situace pod kladinou - pokud rozhodčí posoudí situaci jako odmítnutí na tunelu, nemůže 

diskvalifikovat za podběhnutí kladiny; pokud rozhodčí neposoudí situaci jako odmítnutí na 
tunelu, musí dát diskvalifikaci za podběhnutí kladiny, 

- první a druhý obrázek, odmítnutí, kdy pes je před linií překážky č. 2, ale odmítne ji a 
podběhne pod kladinou, 

- třetí obrázek - diskvalifikace, kdy se pes otáčí pryč od vchodu do následujícího tunelu a první, 
co překoná následně je podběhnutí pod kladinou, která není v pořadí, 

- čtvrtý obrázek - diskvalifikace, kdy pes vybíhá z překážky č. 1, není v odmítnutí vzhledem 
k překážce č. 2, podbíhá kladinu, která není v pořadí (tedy diskvalifikace za podběhnutí kladiny 
bez předchozího odmítnutí na tunelu č. 2),  

- předposlední obrázek a poslední obrázek navrhujeme odstranit. 
 
Z těchto příkladů vyplývá, že: 
- pokud situaci na tunelu pod zónovou překážkou rozhodčí posoudí jako odmítnutí, není následné 
podběhnutí zónové překážky (pod kterou je tento tunel umístěn) diskvalifikací, je to pouze časová 
ztráta, 



- pokud situaci na tunelu pod zónovou překážkou rozhodčí neposoudí jako odmítnutí, musí následné 
podběhnutí zónové překážky posoudit jako diskvalifikaci. 
 
 
 
Směrnice pro překážky: 
 
- bod 3 - specifikace rozměrů, tolerance rozměrů překážek - konzultováno uvádět toleranci rozměrů 
v procentech; navrhujeme ponechat, jak je, 
 
- bod 4 - bočnice překážek, navrhujeme jinak formulovat průhlednost bočnic, doplnit k obrázku: 
„Výplň bočnice je zde pouze schématická. Tento nákres je jeden z možných druhů výplně bočnic“; 
navrhujeme doplnit nákres o nepovolené výplně bočnic 
 
 
Bylo hlasováno o všech návrzích a změnách bodu 2) programu. 

Hlasování: všichni PRO 
 
Komise rozhodčích pověřuje předsedkyni komise, aby schválené návrhy vyplývající z této schůzky 
zpracovala a předala delegátce v FCI Evě Lačňákové, která je za ČR navrhne k projednání v komisi FCI. 
 
 
3) Ostatní, diskuze 
 
Byl vznesen dotaz k rozměru nejmenšího dílu skoku dalekého podle normativu platného od 1. 7. 2019, 
který může být menší než 15 cm. 
Je možnost si tento díl menších rozměrů nechat vyrobit nebo pro kategorii XS použít nejmenší díl 
stávajícího skoku dalekého. Všechny změny byly navrženy tak, aby nebylo potřeba měnit překážky 
s výjimkou navrtání dírek pro úchyty latěk skokových překážek.  
 
 
Rozhodčí popřáli adeptům na rozhodčí hodně štěstí u jejich závěrečných březnových zkoušek. 
 
Předseda KAČR p. Mašek poděkoval všem rozhodčím za jejich práci a aktivní přístup a předal všem 
rozhodčím upomínkové dárky od generálního sponzora klubu. 
 
Termín příští schůzky komise rozhodčích a školení rozhodčích byl stanoven na 29. únor 2020. Místo 
bude upřesněno. 
 
 
 
Zápis ze schůzek nahlas přečten a schválen. 

Hlasování: všichni PRO 
 
 

Zapsala: Jaroslava Podmolová 
 


