Komise rozhodčích sekce karambol

Zápis ze zasedání komise rozhodčích sekce karambol
Ponětovice 2. – 3.9. 2022

Přítomni: Szczeponek, Bača, Poláček, Burian, Starý, Vrba, Dostál, Richter, Štěpánek, Novák, Gajda
Hosté: Tauterman
Omluveni: Šlambor, Szczeponiec
Pozvánka a prezenční listina přílohou zápisu.

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zahájení
Závazný metodický pokyn pokyn č.1
Změnový list č. 1
Regionální školení rozhodčích, vzdělávací plán, financování
Evidence rozhodčích, označování rozhodčích
Nominace mezinárodních rozhodčích

Jednání zahájeno 2.9.2022 v 17:00 hod.

1.
Po přivítání přítomných předsedou KRSK bylo slovo předáno prezidentovi SK p. Tautermanovi. Ze
strany prezidenta sekce byl potvrzen zájem nově zvoleného VV SK na dalším fungování KRSK, stejně
tak bylo potvrzeno nastavené směřování KRSK po stránce pracovní náplně a vytýčených cílů.
2.
V dalším bodě programu byl projednán „Závazný metodický pokyn č.1 – Čištění herního materiálu“
stanovující metodiku pro čištění koulí a ošetření hracích stolů v průběhu zápasů či turnajů. Po
formálních úpravách byl tento dokument schválen. Tento dokument je přílohou tohoto zápisu.
Následně bude dokument zveřejněn ve složce „Dokumenty“ na „Výsledkovém servisu“.
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3.
Byl projednán „Změnový list č.1“, kterým se provádí změna „Pravidel sportovního biliardu“ ze dne
15.srpna 2021. Jedná se především o změny v Hlavě E – Evropský rozhodčí systém, včetně přílohy E1
z důvodu harmonizace s pravidly CEB po změně z 02/22, dále k úpravě Time-outů při hře s časovým
limitem a několik stylistických korektur. Změnový list č.1 je přílohou tohoto zápisu.
Dále byly zmíněny další úpravy pravidel na úrovni CEB a to v Pravidlech 5-pins a (Hlava B, kapitola 8) a
čerstvě vydaná úprava dokumentu CEB „A-Basic Concepts of the Sports“ (Hlava A – Základní
ustanovení a pojmy) zveřejněná dne 1. 9. 2022. Případné promítnutí změn do „Pravidel sportovního
biliardu“ bude připraveno do příštího zasedání KRSK s platností změn od soutěžní sezóny 2023/24
Po projednání těchto bodů bylo zasedání komise přerušeno ve 21:30.
Zasedání KRSK dále pokračovalo 3. 9. 2022 – jednání bylo zahájeno v 9:30

4.
V tomto bodě se KRSK zabývala stanovením obsahové náplně pro regionální školení rozhodčích II.
třídy. Pro školení v soutěžní sezóně 2022/23 byla stanovena tato náplň:
•
•
•
•

•

Seznámení se „Závazným metodickým pokynem č.1 – Čištění herního materiálu“
Seznámení se změnami „Pravidel sportovního biliardu“ obsaženými ve „Změnovém
listu č.1“
Opakované proškolení vybraných ustanovení pravidel (především téma rozstřelu po
nerozhodné partii – v reakci na situaci ve finále MČR v Trojboji).
Opakované proškolení důležitých ustanovení pravidel pro rozhodčí a seznámení se
strukturou rozhodčích z pohledu CEB
o Důležitá ustanovení – chování rozhodčího
o Odpovědný rozhodčí oblasti
o Odpovědný rozhodčí klubu (instruktor)
o Školení v klubech (prezenční listiny) – zaslat na KRSK
Podněty na KRSK – e-mail: krsk@cmbs.cz

Financování regionálních školení rozhodčích z kapitoly rozpočtu Region, položka rozhodčí –
proplácení cestovních výloh, pronájmu místnosti, stravy.
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5.
KRSK se dále zabývala otázkou evidence rozhodčích ve „Výsledkovém servise“ – v řešení jsou
softwarové úpravy výsledkového servisu – komunikaci s administrátorem „VS“ řeší Libor Bača.
Otázka klasifikace a vyhodnocení rozhodčích na základě rozhodovaných zápasů/utkání za sezónu –
bude připraven návrh pro příští zasedání KRSK.
Označování rozhodčích – byla konstatována nutnost řešit tuto otázku jednotně v celém ČMBS,
zástupci VV SK byli pověřeni přednesením tohoto požadavku na VV ČMBS. Do vyřešení této otázky
přijala KRSK dočasné řešení pro rozhodčí sekce karambol pro turnaje (především MČR a Velké ceny).
Pro rozhodčí je stanoveno užití bílé košile, nebo klubových triček pořadatele v barvě odlišné od barvy
triček hráčů pořádajícího klubu účastnících se daného turnaje. Tento „dočasný standard“ bude
součástí dokumentu „DressCode“ pro soutěžní sezónu 22/23, případně následné soutěžní sezóny.
6.
KRSK jednala o vhodných kandidátech pro nominaci na „Mezinárodní rozhodčí CEB“. Po zvážení
požadavků a jejich naplnění případnými kandidáty rozhodla KRSK navrhnout VV SK k nominaci na
mezinárodní rozhodčí 4 kandidáty a to a p. Pavel Szczeponek (BC Bohumín), p. Tomáš Novák (TJ Sokol
Žižkov), p. Jiří Dostál (BC Lakoplast Trmice) a p. Jiří Štěpánek s modalitou Classic + 3B a p. Jiří
Štěpánek (BC Kladno) s modalitou 3B + 5-pins. Uvedení kandidáti zašlou vyplněný nominační
formulář p. Bačovi do 15.9.2022. Předpokládané zaslání nominací výboru CEB je ve druhé polovině
měsíce září.
Zasedání KRSK bylo ukončeno ve 14:30 hod.
Usnesení:
Komise rozhodčích sekce karambol bere na vědomí:
-

Informace přednesené prezidentem SK

Komise rozhodčích sekce karambol schvaluje:
-

„Závazný metodický pokyn č.1 – Čištění herního materiálu“
„Změnový list č.1“
Obsahovou náplň pro regionální školení rozhodčích v soutěžní sezóně 2022/23 dle bodu 4.
zápisu.
„Dočasný standard“ označování rozhodčích pro turnaje dle bodu 5. zápisu.
Nominace na „Mezinárodní rozhodčí CEB“ dle bodu 6. zápisu.
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Komise rozhodčích sekce karambol ukládá:
-

-

Provést úpravu dokumentu „Pravidla sportovního biliardu“ ve znění dle „Změnového listu č. 1“
o T: 30. 09. 2022
O: Mgr. Szczeponiec
Provedení revize seznamu rozhodčích dle podkladů z regionálních školení
o T: 31. 1. 2023
O: Szczeponek, všichni zkušební komisaři
Provedení regionálních školení rozhodčích dle schváleného obsahu
o T: 31. 12. 2022
O: všichni zkušební komisaři
Zaslat předsedovi KRSK termíny regionálních školení, a následně prezenční listiny
o T: průběžně
O: všichni zkušební komisaři
Revizi aktualizovaných dokumentů CEB a proti „Pravidlům sportovního Billiardu“ a přípravu
návrhu „Změnového listu č.2“
o T: do příští KRSK
O: Szczeponek
Předložit návrhy na způsob klasifikace a vyhodnocení rozhodčích
o T: do příští KRSK
O: všichni členové KRSK
Vyplnění formuláře pro nominaci mezinárodních rozhodčích a zaslání p. Bačovi
o T: do 15. 9. 2022
O: nominovaní

Komise rozhodčích sekce karambol žádá VV SK:
-

O projednání otázky jednotného označování rozhodčích na VV ČMBS.
O zahrnutí „Dočasného standardu“ dle bodu 5. zápisu, do dokumentu DressCode pro soutěžní
sezónu 2022/23 (případně následné sezóny – do vyřešení jednotného označování rozhodčích
ČMBS).

V Ponětovicích: 3. 9. 2022
Zapsal: Pavel Szczeponek

Ověřil: Libor Bača

Přílohy:
-

Pozvánka na zasedání KRSK
Prezenční listina
Závazný metodický pokyn č.1 – Čištění herního materiálu
Změnový list č.1
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