
Zápis ze schůze KR ČAS 3/2016 která se konala 28. října 2016 v zasedací místnosti  

 Pensionu Šenk v Pardubicích 

Přítomni:  A. Dvořáková, L. Pudilová, M. Opavská, M. Urban, V. Veselý, J. Kubálek 

Omluveni: A. Novotný, V. Žák 

 

Program: 

 1. Zahájení, schválení zapisovatele a ověření zápisu 
 2. Schválení zápisu z minulé schůze konané 21. 7. 2016 a kontrola úkolů 
 3. Schválení programů schůze 3/2016 
 4. Rozpočet na rok 2017 
 5. Podzimní školení a semináře 
 6. Delegace HR pro halovou sezonu 2017 
 7. Zhodnocení průběhu letní sezony (zhodnocení zpráv instruktorů a HR ) 
 8. Evidence rozhodčích 
 9. Předložení a schválení českých rekordů z letní sezony 2016 
            10. Různé 
 
 
Ad 1 
 
Schůzi KR ČAS zahájila a vedla předsedkyně KR A. Dvořáková. Byla schválena zapisovatelka – 
M. Opavská a ověřovatelem zápisu – J. Kubálek 
 
Ad 2 
 
Byla provedena kontrola minulého zápisu a kontrola úkolů 
 
Ad 3 
 
Schválen program schůze KR ČAS 
 
Ad 4 
 
Schválen rozpočet pro rok 2017 
 
Ad 5 
 
28. – 30. 10. 2016 v Pardubicích probíhá školení rozhodčích atletiky 1. třídy, přestože se 
přihlásili, tak se nedostavili a ani se neomluvili – Kováčová Liběna z Olomouce, Vypletil 
Vladimír z Hranic a Daněk Lumír z Prostějova.  



5. 11. 2016 se uskuteční Seminář Ú a 1. třídy v Praze. Seminář  byl plánovaný   na  5. 11. 2016 
v  Olomouci, se pro malý počet zájemců nekoná, zájemci budou pozváni v roce 2017 – přes 
jejich emailové adresy.  
26. 11. 2016 bude v Pardubicích školení - Chůze 
 
 
 
Ad 6 
 
Byla provedena delegace HR, ZHR+I na halovou sezonu 2017 – bude zveřejněna na webových 
stránkách ČAS  
 
Ad 7 
 
Zhodnocení průběhu letní sezony 2016, zprávy HR, instruktorů 
 
- Při běhu štafet na 4 x 300 m -  lze uplatnit P170, odst. 32.   
Běh 4 x 300 m se běží obdobně jako 4 x 400 m, start s hendikepy 400 + 800 m, prvních 500 m 
v drahách. První předávka je na metě 100 m, posunutá o hendikepy na 800 m. Běžec na 
druhém úseku na metě 300 m sbíhá k mantinelu, druhá předávka je na metě 200 m, třetí 
předávka na metě 300 m. Druhá a třetí předávka má předávací území podle značení pro běh 
4 x 100 m 
Pozn. Pokud startují nejvýše čtyři týmy lze použít způsob uvedený v bodě 15 .b. ( v drahách 
první úsek, pro nejbližší hranu čáry seběhu k mantinelu podle P163.5, kde běžci mohou své 
dráhy opustit tj. jedna zatáčka v drahách) 
 
- Běh na 400-300-200-100 m je možno alternativně běžet tak, že závodníci na prvním úseku 
běží v drahách pouze první zatáčku, pak sbíhají do první dráhy k vnitřnímu obrubníku. 
Startovní čáry musí být proto stupňovitě posunuty stejně, jako jsou posunuty startovní čáry 
běhu na 800 m. Čára označující metu seběhnutí do první dráhy musí být vyznačena v souladu 
s P 163.5. resp. P 162.9. 
Předávací území první předávky má střed na metě 200 m v první dráze.  
Předávací území druhé předávky má střed na metě 300 m v první dráze. 
Předávací území třetí předávky má střed na metě 100 m v první dráze. 
Pro všechny předávky platí, že závodník přebírající kolík musí vyběhnout z prostoru uvnitř 
předávajícího území. Na všech předávkách se přebírající závodníci řadí od vnitřního 
obrubníku podle pořadí dobíhajících družstev, za dozoru rozhodčího. 
 
Ad 8 
 
Evidence rozhodčí stále nefunguje,  J. Kubálek nachystá prezentaci, předá ji A. Dvořákové. 
 
Ad 9 
 
M. Urban předložil ke schválení českých rekordů z letní sezony 2016. Rekordy byly schváleny 
k předložení na ČAS. 
 



 Ad 10 
 
- M. Urban upozornil na provádění kalibrace kamer, měřidel.  Na kontroly nulového 
časového údaje pro ověření, že zařízení je spouštěno automaticky signálem startéra nebo 
schváleného startovacího zařízení v souladu s P165.14. b 
- trička pro rozhodčí (250,- Kč za kus od objednávky nad 50 ks jen 200,-), na ČAS objednat u  
I. Pechové 
- Na stránkách Českého atletického svazu je nová Směrnice o rozhodčích a instruktorech 
 č. 5/2016 
- Na základě nové Směrnice o rozhodčích a instruktorech č. 5/2016 byl jmenován instruktor   
A. Novotný, I 34 
- Nově zpracované „Hlášení úsekového rozhodčího“ – viz příloha 
- V. Veselý předal soupis chyb v Pravidlech atletiky, bude předán V. Žákovi 
- Pravidla atletiky budou tištěny v r. 2018 
- Projednán návrh na změnu technických pravidel IAAF na Kongres IAAF 2017, 
 Pravidlo 180, Všeobecná ustanovení – soutěže v poli 
 Pravidlo 187, Všeobecná ustanovení – vrhačské soutěže 
 Pravidlo 192, Klec pro hod kladivem 
 KR souhlasí s P 180 a 192 
- Návrh plánu školení a seminářů pro rozhodčí v roce 2017  
Seminář pro ústřední rozhodčí a rozhodčí 1. třídy  - Čechy (Praha) – podzim 2017 (20 osob) 

       - Morava (Olomouc) – podzim 2017 (20 osob)  
Odborné školení rozhodčích se zaměřením na kameru (Pardubice) – listopad 2017 (25 osob) 
 
  
Příští schůze KR ČAS  - 9. 12. 2016 a 10. 12. 2016. s předsedy KR KAS 
 
 
Pardubice, 28. 10. 2016 
 
Zapsala:  M. Opavská, členka KR ČAS 
 
Ověřil:  Jakub Kubálek, člen KR ČAS 
 
 
A. Dvořáková: předsedkyně KR ČAS 
 
 
Přílohy: Hlášení úsekového rozhodčího 
               Seznam úspěšných absolventů 1. třídy rozhodčích 
               Delegace HR na rok 2017 – I. část 


