
                                                    Zápis 

 ze schůze KR ČAS  která se uskutečnila 20. 4. 2018 v Penzionu Šenk 

v Pardubicích v 18 hod. 

Přítomni: L. Pudilová, M. Opavská, V. Veselý, R. Šimek, O. Veverka, M. Urban 

Nepřítomen: J. Polách 

 

 

1. Zahájení, schválení zapisovatele a ověřovatele zápisu 

Schůzi zahájil O. Veverka, který byl zatím pověřen ČAS vedením KR ČAS místo A. Dvořákové, 

která rezignovala na předsedkyni KR ČAS a ověřovatelem R. Šimek. 

2. Schválení zápisu z minulé schůze konané 8. Prosince 2017 a kontrola úkolů 

Zápis z minulé schůze byl schválen. 

3. Schválení programu dnešní schůze 20. 4. 2018 

Program schůze schválen. 

4. Hodnocení halové sezony 

Závody v hale jsou hodnoceny celkem dobře, připomínky jsou uvedeny ve Zprávách HR a 

ZHR+I. KR ČAS se zabývala Zprávou z MČR 2018 v půlmaratonu mužů a žen v Pardubicích ze 

dne 14. 4. 2018 

Doporučení KR ČAS k problematice oddílových dresů na atletických závodech v roce 2018   

(k aplikaci čl. 16, odst. j Soutěžního řádu pro rok 2018) 

1) Přísné sledování oddílových dresů je třeba provádět především v mistrovstvích ČR a 

v extralize. 

2) V závodech dalších (1. a 2. liga, masové akce, apod.) není v silách rozhodčích odlišit, 

zda závodník v příslušném dresu závodí nebo ne. 

3) V případě závodů uvedených v bodě 1) zodpovídá za účast atleta v závodě 

v příslušném oddílovém dresu svolavatelna. 

4) Na startu a v cíli není v silách příslušných rozhodčích danou problematiku řešit. 

5) V případě startu závodníka v dresu jiném, než je dres oddílový, může být tato 

skutečnost důvodem k napomenutí udělením žluté karty. V případě mistrovské 

soutěže jednotlivců bude závodník vyřazen z klasifikace. 



     5. Hodnocení zpráv HR a ZHR+I 

Ze zpráv HR a ZHR+I byly zpracovány sumáře, které byly sloučeny do Zpravodaje 

Instruktorů, který byl rozeslán všem Instruktorů a O. Veverka byl pověřen jeho 

zveřejněním na webové stránky ČAS v sekci rozhodčí. Každý delegovaný HR a ZHR+I 

      má povinnost do 8 dní vypracovat Zprávu z akce  na  kterou byl KR delegován, v drtivé           

většině je tato povinnost splněna.  

       

      6. Halové rekordy 

Komise se zabývala podrobně rekordem na 1500m žáka Nicholase Jana Adensama ročník 

2002, ze dne 16. 12. 2017 z Vánoční haly starších žáků v Ostravě.   Po zvážení všech 

okolností nedoporučuje tento rekord ke schválení, ostatní rekordy byly korespondečně 

doporučeny ke schválení. 

 

7. Budoucnost současné KR ČAS 

V březnu zaslala A. Dvořáková rezignaci na svou funkci předsedkyně komise rozhodčích  

Českého atletického svazu. Budoucnost KR ČAS bude řešena na Předsednictvu ČAS 

v listopadu 2018, zatím pověřen O. Veverka. 

 

8. Delegace na hlavní sezonu 2018 

Delegace na hlavní sezonu 2018 jsou zveřejněny na webových stránkách ČAS. 

 

9. Různé 

- V. Žák informoval o přípravě vydání Pravidel atletiky, zatím poslední verze, probíhá 

korektura  

- informace V. Veselého o plánech s modernizací školení rozhodčích,  

- informace L. Pudilové o Kontinentálním poháru v Ostravě, 

- informace o deskách, čepicích, červených tričkách a bundách pro rozhodčí 

- řešení žlutých karet, napomenutí pro ten závod, ve kterém se přestupku dopustil 



- červená karta, musí být zaznamenána na zápisu, nahlášena do kanceláře TIC a závodník 

je vyloučen ten den, ze všech startů i ze štafety. Pokud neuposlechne, je důvod 

k disciplinárnímu řízení. 

- připravené blahopřání k jubileím rozhodčích postupně odešle M. Opavská 

- program na Seminář instruktorů 21. 4. 2018, změny v Pravidlech atletiky, důraz na 

bezpečnost při závodech 

 

Zapsala :   Milena Opavská 

Ověřil:  Rudolf  Šimek 

21. 4. 2018 

 

 

 

 

 


