
 Zápis 

ze 4. schůze  KR ČAS která se uskuteční 8. prosince 2017,  v 18,00 hod. v Praze 

Přítomni: A. Dvořáková, L. Pudilová, M. Opavská, M. Urban, V. Veselý, V. Žák, J. Kubálek,   
O. Veverka, J. Polách 

Omluven: R. Šimek 

  

Program: 

 

1. Zahájení, schválení zapisovatele a ověřovatele zápisu 

Schůzi KR ČAS zahájila a vedla předsedkyně KR A. Dvořáková.  Zápisem byla pověřena         
M. Opavská a ověřovatelem zápisu J. Kubálek. 

2. Schválení programu dnešní  schůze  8. 1. 2017 a zítřejší schůze s předsedy KR 
KAS dne 9. 1. 2017 

Programy schůzí byly schváleny 

 3. Informace se školení  2017, plán školení pro rok 2018 

V. Veselý seznámil přítomné se semináři KR ČAS v roce 2017 a seznámil s plánovaným 
školením a semináři pro rozhodčí na rok 2018. 

5. Návrhy na ústřední rozhodčí  

Návrhy na ÚR byly podány z Olomouce – Boklažuk, Uhlíř 

a z Prahy – Zychová, Simon, Belzová 

M. Tipka – po absolvování semináře 

 6. Jubilea, databáze 

J. Kubálek seznámil s návrhy na zaslání přání k jubileum, bude předloženo ke schválení 
jednotlivým předsedům KAS. 

Byly zaslány přístupy předsedům KAS do databáze rozhodčích 

 7. Informace ke změnám v pravidlech   

L. Pudilová podala informace ke změnám pravidel. 

 

 

 

 



8. Různé   

- příští rok budou vydána nová pravidla, 15. ledna verze k tisku, připomínky Žákovi  - V. 
Veselý, J. Kubálek, J. Polách 

- změny pravidel budou rozeslány přílohou k zápisu ze schůze s předsedy KR KAS, 9. 12.2017 

- materiál pro delegování rozhodčích do funkce HR pro delegaci na rok 2018 – doplnit na 
schůzi s předsedy KAS dne 9. 12. 2017 

- bude vydán soupis oddílových dresů  

- k výsledkům ze závodů, musí být přiložen protokol o měření a vážení, přiložen také 
vytištěný nulový test od kamery 

- kalibrace, kamery za 4 roky a větroměr za 2 roky – sjednoceno na 4 roky 

 - v seznamech rozhodčích se dá filtrovat členy dle kvalifikace, dle narození, dle oddílu. Je 
nutné aktualizovat seznam rozhodčích, vyčistit od nefunkčních členů, včetně obnovených 
telefonů, emailů, úmrtí 

- každý rozhodčí má celkem 7 let do obnovení své kvalifikace, potom bude vyřazen. 

- často se stává, že rozhoduje rozhodčí, který není rozhodčí. Rozhodčí, který rozhoduje má 
zodpovědnost, musí být vyškolený, pokud nastane problém, zjišťuje se, jak byl vyškolený, 
jakou má praxi, kdo jej určil do funkce a mnoho dalších informací 

 

 

 

                                    

8. 12. 2017 

Zapsala Milena Opavská 

Ověřil Jakub Kubálek 


