
      Zápis ze schůze KR ČAS 1/2015,která se konala dne 28. března 2015 , 

od 10.30 hodin, v zasedací místnosti sekretariátu ČAS, Diskařská 100, 
Praha 6  

Přítomni: Dvořáková, Pudilová, Opavská, Šimek, Veselý, Kubálek, Urban 

Omluven: Žák, Novotný 

Program: 

  1. Zahájení, schválení zapisovatele a ověřovatele zápisu 

  2. Schválení zápisu z minulé schůze konané 12.- 13.12.2014 a kontrola úkolů 

  3. Schválení programu schůze 1/2015 

  4. Hodnocení HME v Praze  

  5. Informace z předsednictva ČAS 

  6. Hodnocení zpráv instruktorů, HR halová sezóna 

  7. Halové rekordy 

   8. Různé   

--------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 1. Schůzi zahájila v 10.30 hod. předsedkyně komise Adriana Dvořáková, schválena 
zapisovatelka Opavská a ověřitel  Kubálek. 

2. Schválení zápisu z minulé schůze konané 12. -13. 12. 2015   včetně kontroly úkolů 

    * kraje měly nahlásit Instruktory pro rok 2016-2018, nahlásil pouze Liberecký kraj, 

    * věková hranice u Instruktorů, zůstane i nadále hranice 75 let, (je však možné po  
uvážení učinit vyjímku) 

3. Program schůze 1/2015 byl schválen bez připomínek 

4.   Hodnocení HME je velmi kladné po všech stránkách, hodnocení činnosti 
rozhodčích velmi dobré, bezproblémové, což bylo sděleno i ze strany přítomných 
technických delegátů a ITO v rámci závěrečného hodnocení. Po skončení každé části 
programu (dopolední i odpolední) se konaly krátké schůzky za účasti technických 
delegátů a ITO, referee a hlavního rozhodčího, na nichž nepadly žádné kritické 
připomínky. Referee u technických disciplin a koordinátor startů trvale komunikovali 
s režii závodu prostřednictvím vysílaček kvůli zajištění plynulosti závodů a 
nerušenému průběhu startů a  návazností na TV přenos, tato jejich činnost byla 
hodnocena ze strany EP kladně .Celkově se rozhodčí dokázali úspěšně vyrovnat 



s podmínkami haly, která byla jednorázově vybavena pro uskutečnění atletických 
závodů. 

   * Zpráva HR a ZHR+I z HME 2015, bude vydána jako zvláštní číslo Zpravodaje 
instruktorů 

5.   Předsedkyně  podala informace ze zasedání předsednictva ČAS 

6.   Opavská seznámila přítomné s Hodnocením zpráv  HR  a Šimek s „Hodnocením 
zpráv ZHR+I  za I. část roku 2015 (ještě chybí Poděbrady 12.4. a Pardubice 18.4.) 
Hodnocení zpráv HR a ZHR+I budou zveřejněny v dalším čísle Zpravodaje. 

7.  Urban předložil Přehled překonaných a vyrovnaných rekordů ČR v roce 2014 – 
2015, komise se  s materiálem seznámila a předsedkyně ho předloží na jednání 
Předsednictva ČAS 

8.   Zpráva HR bude nově upravena o kolonku, kde se budou zapisovat udělené 
červené karty. Komu budou zasílány Zprávy HR, zaeviduje udělení červené karty. Na 
nejbližší schůzi KR ČAS dá na vědomí členům komise a ty rozhodnou o předání 
discipl. komisi 

 * na ČASu u Olšana jsou k zapůjčené trička pro rozhodčí (asi 75 ks) 

 * byla vydána Pravidla pro běhy mimo dráhu, tyto Pravidla neodpovídají 
vydaným Pravidlům atletiky a nebyla  ani  projednána  s KR ČAS 

 * Schůze Komise německy mluvících zemí, která se má pořádat v říjnu u nás, 

  návrh na město  Ostravu , hledá se rozhodčí s dobrou znalostí němčiny  a    
Pravidel atletiky 

 * návrhy na změny pravidel, chůze v hale, hodnocení při vícebojích 

* plánuje se školení měření tratě, zájemce z krajů nahlásit na KR ČAS 

* stávající měřiči tratě, poslat Urbanovi zprávu , kde měřili trať od roku 2012 

* pokud pořadatel nedodá značky pro závodníky, může použít závodník svou  
značku   ( v  žádném případě ale ne boty, části oděvu apod.) 

* Pudilová zpracuje poděkování za spolupráci na EAA 

* Další schůze KR ČAS bude 26. 6. 2015 v Plzni. 

 

Zapsala: Milena Opavská                            Ověřil:  Jakub Kubálek 


