
Zápis ze schŮze KR CAS 1/2017. která se uskutečnila

25. března 2OL7,

od 10. 30 hodin, na Strahově, Diskařská 100, Praha 6

Přítomni: A. Dvořáková, L. Pudilová, M. Opavská, V. Veselý, R. Šimek

Omluven: J. Kubále( V.Žák, M. Urban

Neomluven: A. Novotný

Program:

t. Zahájení, schválení zapisovatele a ověřovatele zápisu

2. Schválení zápisu z minulé schůze konané 9. - 10. t2.20I6 a kontrola úkolů

3. Schválení programu schůze tl20t7

4. Hodnocení halové sezóny

5. Informace z předsednicwa ČnS

6. Hodnocení zpráv instruktorů, HR halová sezóna

7. Halové rekordy

8. Různé

Ad1

Schůzi KR ČAS zahájl\aa vedla předsedkyně KR A. Dvořáková. Zapisovatelem byla schválena
M. Opavská, k ověření zápisu V. Veselý.

Ad2

Kontrola minulého zápisu a kontrola úkolu - bez připomínek.

Ad3

Schválen program schůze KR ČAS ll20l7.

Ad4

Halovou sezónu lze hodnotit jako úspěšnou, přesto nějaké připomínky jsou.
-Je třeba zlepšit práci ve svolavatelnách
-při malém počtu rozhodčích se zapomíná na obsazování úseků
-rozdělit MCR juniorů dorostu na dvě samostatné kategorie. Soutěže probíhají dlouho a jsou pro
rozhoděí únavné a pro diváky neatraktivní. Na ploše se pohybuje mnoho lidí.
- startovní čísla jsou špatně ěitelná, malá,
- v haláchje nutné dořešit ochranné opatření u koule,

Ad5

Předsednictvo ČAS zhodnotilo vystoupení reprezentace ,rá HVB 2017, konaném 3. - 5.bíezna
v srbském Bělehradě, jako velmi úspěšné.



- yzalo na vědomí kontrolu zajíštění jarní schůzce Výboru ČAS v roce 201 7 a zasedáni valné hromady
ČaS v roce 201] .

- schválilo brožuru Talentovaná mládež2017.
-vzalo navědomí seznam dodatečně zařazených závodníků po halové sezoně do SCM narok201'7
- projednalo Výroční zprávu zarok 2016 včetně účetní uzávěrky.
- vzalo na vědomí způsob nominace na MU v chůzi (Poděbrady, 8. 4.2017).
- schválen nákup dalších triček pro rozhodčí, k dispozici jsou i modré bundy

Ad6

- projednáno hodnocení zpráv instruktorů, HR zhalové sezóny.
Poznat§ instruktorů rozhodčích atletiky z jednotlivých závodů, na které byli delegováni, jsou

obsahem obvyklých Sumářů zaZpráv ZHR-I. Zásadni připomínky nemají. Konstatují, že úroveň

rozhodováníje na většině stadionů dobrá, rezervy však přetrvávají i nadále. A to vše se odehrává

v průběhu mnohahodinové angažovanosti rozhodčích na závodech. Rozhodčí maji zájem o novinky
v pravidlech a v diskuzích řeší problémové situace, jiní by potřebovali častější sebevzdělání.

Instruktoři dále uvádějí potřebu omlazení sboru rozhodčích v někteqých oddílech. Víceje uvedeno ve

Zpravodqi instruktoru rozhoděích atletiky 1 12017 , kteqý obsahuje hodnocení z roěních zpráv

instruktorů. Sumář ze Zpráv instruktorů zarok20l6, ze Zpráv ZHR - I, rok 2017 a ze Zpráv HR
201], část 1. Zpravodajje zveřejněn na webových stránkách ČRS v části pro rozhodčí.

Ad7

Halové rekordy KR schválila bez připomínek a doporučila ke schválení předsednictvu ČAS.

Ad8

-je třeba k|ást větší důrazna svolavatelnu, obsazovat dostatečným počtem rozhodčích, aby mohlo bý
kontrolováno vše coje potřeba, při nedostatečném počtu rozhodčích se nedají zodpovědně uhlídat
oddílové dresy, zkontrolovat hřebíky a zabezpečit vnášení mobilních telefonů na plochu.
- v Ostravě při MCR juniorů, juniorek, dorostenců a dorostenek v hale vrchník u koule, F. Novotný
nerespektoval pokyny, které mu naranní poradě sdělil HR. Zakázal mu při rozcvičováni (rozhazování)
hody přes hlavu zády do výseče, také ho upozornil výslovně na to, že pokud budou na oválu probíhat
závody (běhy), musí bY soutěž (rozcvičovací pokusy, či soutěžní) přerušena. Vrchník neřídil
rozcvičování závodníků, nevyzvedl si sluchátka odrežie, nesledoval starty a tím došlo k tomu, že se
koule dostala pod nohy béžicí závodnice a došlo k pádu dvou závodnic, ujedné i ke zranění. Návrh
pro KR v Ostravě - po zbýek sezóny nedelegovat F. Novotného na pozici - vrchník
- proběhla diskuze k zařazeni závodníků zKataru u skoků do výšky (čas. limit na pokus) při MČR
junioru s tím, že povolení startu je v gesci technického delegáta,
- trička pro rozhodčí stále k dispozici na ČAS.
- ne všichni pořadatelé respektují Směrnici ČaS o poplatcích a odměnách s účinností od 1, 1 .2011
- projednán Metodický pokyn KR Čas č.112017 Organizace školení a seminářů rozhodčích a
instruktorů atletiky.
- A. Dvořáková podala svoji kandidaturu na příští volební období

Schůzi ukončila předsedkyně KR A. Dvořáková.

25. 3. 2011

Zapsala: Opavská Milena

Předsedkyně rR ČaS: Adriana Dvořáková
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