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         V Trutnově dne 17. listopadu 2011  
 
 
Vážení kolegové, 
 
 jistě jste si na webových stránkách Komise rozhodčích přečetli, že od ledna budou 
preferovány stabilní páry. Je to z toho důvodu, že ve stabilním páru jsou na sebe rozhodčí 
zvyklí, lépe udržují stejnou laťku, lépe spolu komunikují, neřeší problémy s dresy a v případě 
shodného bydliště i cestují spolu. Celkově vzato, ve stabilním páru se i rychleji zlepšují. Proto 
vás Komise rozhodčích tlačí k vytváření párů. 
 
 Vytvoření funkčního stabilního páru však není žádná legrace. Aby spolupráce skutečně 
fungovala, je potřeba, aby bylo splněno několik podmínek. Dovoluji si vám je sem vypsat, 
aby se vám snáze hledali vaši pískací partneři a abyste se zbytečně nepouštěli do párování, 
které by nemělo budoucnost. 
 

1. Se svým partnerem se musíte znát a musíte spolu „lidsky“ vycházet. 
2. Se svým partnerem si musíte sedět i na hřišti. Je tedy žádoucí, abyste spolu měli už 

něco odpískáno. 
3. Váš partner by měl mít zhruba stejnou úroveň licence (výkonnosti) jako vy. 
4. Pokud jste delegáty považován za talentovaného rozhodčího, hledejte partnera mezi 

stejně talentovanými rozhodčími vaší licence nebo mezi rozhodčími licence vyšší. 
5. Vaše bydliště by neměla být příliš vzdálena. (I když to není úplná podmínka, je to 

spíše výhoda). 
 
 Snad jsem všem objasnil, v čem toto partnerství spočívá. Nejde tedy jen o to dohodnout se 
s někým, koho jste v životě neviděli, a napsat si to do FISu. To je k ničemu. Proto například 
pokud se s někým znáte a víte, že by to mohlo fungovat, jen jste spolu ještě nepískali, napište 
mi oba na mail (icq/sms), že byste si chtěli zkusit jeden turnaj písknout spolu a já vám, pokud 
to bude možné, vyhovím. 
 
 Po přečtení tohoto emailu se vám jistě vyrojí řada otázek. Proto neváhejte a napište mi, 
rád vám na všechny vaše dotazy odpovím. 
 
S pozdravem  
 
Aleš Jansa 
předseda KR KrPFbU 
 


