
 

 

 ČESKÝ SVAZ VODNÍHO PÓLA 
KOMISE ROZHODČÍCH 

e-mail: vodni.polo@cstv.cz 
Jaroslav Kopenec tel. 777575212  e-mail: jardakopi@gmail.com 

Mentor 

Komise rozhodčích se usnesla podat pro Valnou hromadu Návrh na vznik funkce Mentora. 

Úvodem je důležité zmínit, že v posledním roce, díky činnosti komise rozhodčích, se podařilo 

rozšířit počet aktivních rozhodčích, kdy v současné době je aktivních více než 60. Mnoho z těchto 

aktivních rozhodčích je ve věku do 25 let. Nejčastěji tito rozhodčí řídí soutěže nižších úrovní a jednou 

za tři roky se účastní semináře pro rozhodčí. To v žádném případě nezaručuje jejich další růst. A proto 

se komise rozhodčích rozhodla pro vznik funkce Mentora. Mentor, který bude zástupce ČSVP bude 

delegován komisí rozhodčích na mládežnické soutěže.   

Mezi hlavní úkoly Mentora bude patřit: 

- Sledovat rozhodčí při řízení utkání a jeho celkový průběh 

- Rozbor a vyhodnocení utkání 

- Učinit zápis o hodnocení rozhodčích 

Cíle Mentora: Vychovávat rozhodčí pro vyšší soutěže a zajistit kvalitu při řízení utkání vodního póla. 

Mentor bude „ trenérem rozhodčích“ a bude garantem pro výchovu rozhodčích. 

Komise rozhodčích se touto cestou bude snažit rozšířit základnu rozhodčích s vyšší kvalifikací 

a rozšířit počty rozhodčích pro nejvyšší soutěže ČSPV, kde je v současné době rozhodčích nedostatek. 

Funkce Mentora by se dala volně přeložit, jako trenér rozhodčích. Je mnoho rozhodčích, kteří 

rozhodují jen mládežnické kategorie a jednou za tři roky se účastní semináře pro rozhodčí. To 

v žádném případě nezaručuje jejich další růst. K tomu, aby mladí rozhodčí rostl, je zapotřebí, aby 

stávající i nový rozhodčí měli možnost slyšet zpětnou vazbu. Hráčům tuto možnost poskytuje trenér, 

ale rozhodčí tuto možnost nemají. 

Každý oddíl bude míst možnost navrhnout pod dohled Mentora své rozhodčí. Počet 

rozhodčích bude omezen systémem soutěže. Předpoklad je ten, že každý oddíl bude mít jednoho 

nebo dva rozhodčí v programu MENTOR. Tito mladí rozhodčí budou mít vůči svazu i povinnost, např. 

v podobě aktivního přístupu k delegacím. Nejpozději po roce bude komisí rozhodčích provedeno 

vyhodnocení všech rozhodčích zařazených do programu a zároveň i přínos funkce Mentora s návrhy 

na zlepšení. Mentor se týká pouze soutěží mládeže. Náklady na Mentora bude hradit ČSVP a to ve 

výši 325Kč/utkání, cestovné a stravné dle směrnic. 

Komise rozhodčích navrhuje na pozici Mentora: MUDr. Ivo Mareš MBA, Karel Dvořáček, Bc. Jaroslav 

Kopenec a Jiří Jarolím. 

 

     Jaroslav Kopenec 

     Předseda Komise rozhodčích ČSVP 


