
Zápis ze schůze KR ČAS ze dne 5.10.2014 konané v zasedací místnosti ČAs,

Diskařská 100, Praha 6

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

OmIuveni: Novotný, Kubálek

Program:

I. Zahájení, schvá le n í za pisovate le a ově řovatele zá pisu

2. Schválení zápisu z minulé schůze konané 17.6,201,4 a kontrola úkolů

3. Schválení programu schůze 3l2O3.4

4. lnformace k přípravám HME -A. Novotný

S. Školení rozhodčích 1. třídy - příprava, počty přihlášených

6. Zhodnocení zpráv instruktorů, HR

7. Rekordy

8. Delegace HR a ZHR+I pro halovou sezonu 20].5

9. Různé

Add. 1- Schůzi zahájila předsedkyně KR ČAS Adriana Dvořáková a seznámila přítomné s programem
schůze. Zápisem ze schůze byla pověřena Opavská, ověřovatelem zápisu Veselý.

Add. 2 - Program minulé schůze byl schválen a doplněn o informaci o nově jmenovaných lnstruktorů

Veverka č. průkazu 14, Boklažuk č. průkazu 18, Opavská č. průkazu č.22.

- dále při schvalování rekordů, uvádět vždy datum od kdy do kdy je rekord schválen

Add.3 -Schválen program schůze 3l2OI4

Add, 4 - Novotný není přítomen - krátce informoval předsedkyni komise o stavu příprav
rozhodčích

HME 2015

Add, 5 - Školení rozhodčích 1. třidy - 1,4.-77,1,1,.2Ot4v Pardubicích

Účastnícisi hradívšechny náklady (cestovné, pop,latek ) - 28 přihlášených



Doškolení Ún+ t. tř. - 9. t1-.201,4 - v Turnově

Seminář startérů - 9. 11. 201,4- v Praze

Add. 6 - Seznámení se Zprávami ZHR+I - zprávy přišly ze všech závodů na které byli ZHR+I

delegovány, jsou zpracovány do sumáře

- Seznámení se Zprávami HR - ze 44 delegovaných HR odeslalo zprávu k dnešní mu

dni 32 HR. Protože v září probíhaly ještě závody, počkáme do 15. září 201,4 a potom

uzavřeme i sumář ze zpráv HR.

Add.7 - Urbanpředložil PřehledpřekonanýchavyrovnanýchrekordůČR oO 1-4.8,-27.9.201,4,

komise předložené rekordy schválila.

Add. 8 - Komise navrhla HR a ZHR+l pro halovou sezonu 2015 - l. část

Add.9 - Různé

- Veselý zajistí na školení rozhodčích 1. třídy Šenk v Pardubicích a domluví se zástupci LKAS

- (Budínským)ohledně doškolení ÚR + t. tř.

- Dvořáková zajistí místnost na seminář startérů,
- Urban žádá měřiče trati aby mu zaslali ročnízprávu o měřenítrati
- Urban upozornil, jak důležitá je při závodech komunikace vrchníků a kanceláře

- Upozorněnípro pořadatele Memoriálu Ludvíka Daňka v Turnově že HR iZHR+l deleguje KR

ČRS a tuto delegacije třeba dodržet
- Školenípro instruktory proběhne v březnu 2016 po ME a změnách pravidel

- Na rok 2015 naplánovat seminář Měření avážení, dále připravit seminář Měřenítrati

Příštíschůze bude 29.11.201,4v Šenku v Pardubicích od 18.00 hod.a 30.11.201-4 společná

chůze s předsedy krajských komisírozhodčích.

Dne 5.10.2014

Zapsala:Opavská /, /'
// ./

Ověřil: Vladimír Veselý /" ,' ? V ,/

Adriana Dvořáková - předsedkyně KR


