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Sumář ze Zpráv ZHR - I, rok 2017, část 3.
Základní postřehy instruktorů ze závodů druhé poloviny hlavní atletické sezony na dráze roku 2017
jsou obsahem následujících řádek Sumáře. Konkrétně se jedná o následující závody:
41. 02. a 03. 09. 2017 - Mistrovství ČR mužů a žen do 22 let na dráze, Praha (ZHR - I - Mastík).
43. 10. 09. 2017 - Mistrovství ČR družstev mužů a žen, Plzeň (Běhounková).
44. 16. 09. 2017 - Evropský pohár mistrovských klubů juniorů a juniorek, sk. A, Brno (Kubíček).
45. 23. a 24. 09. 2017 - Mistrovství ČR žáků a žákyň na dráze, Břeclav (Mikulič Z.).
47. 28. 09. 2017 - Mistrovství ČR družstev juniorů a juniorek, Ostrava (Novotný A.).
48. 28. 09. 2017 - Mistrovství ČR družstev dorostenců a dorostenek, Praha (Houser).
49. 07. 10. 2017 - Mistrovství ČR družstev starších žáků a starších žákyň, Jablonec nad Nisou
(Šembera).
50. 25. 11. 2017 - Mistrovství ČR v přespolním běhu mužů, žen, juniorů, juniorek, dorostenců,
dorostenek, starších žáků, starších žákyň, mladších žáků a mladších žákyň, Dlouhoňovice (Skalický R.).
Dosud jsem neobdržel Zprávy z akce č. 47 (bez vysvětlení) a z EP klubů (akce č. 44) s vysvětlením,
s kterým jsem se za téměř padesát let své praxe rozhodčího ještě nesetkal: hlavní rozhodčí tlumočil
instruktorovi přání ředitele závodů, který si nepřál, aby komisí rozhodčích delegovaný instruktor byl
na závodech přítomen!!! Všichni ostatní delegovaní instruktoři splnili v termínu svou povinnost.
S jakými poznatky?
Úroveň rozhodování
41 - Z hlediska práce rozhodčích dobře odvedená práce, dodržený časový pořad, závažné chyby
v rozhodování se nevyskytly.
43 - K chybám v rozhodování, které by ovlivnily průběh závodů, nedošlo. Podařilo se udržet trenéry
ve vymezeném prostoru (skok o tyči).
45 - Bez zásadních připomínek, časový pořad byl dodržen, došlo pouze k mírnému zpoždění u běhů.
48 - Všechny komise byly složeny ze zkušených rozhodčích a pracovaly samostatně, s přehledem
a bez problémů, což přispělo k plynulému průběhu závodů, časový pořad byl dodržován. Dbáno na
bezpečnost.
50 - Bezproblémový průběh závodu, chyby v rozhodování nebyly zaznamenány, dostatečný počet
rozhodčích.
Nedostatky
43 - V některých případech museli rozhodčí suplovat práci pořadatele (vytyčení výseče pro hod
oštěpem a diskem).
45 - Drobným nedostatkem byl rozdílný text jednoho zápisu pro rozhodčí v cíli a pro komentátora
místního rozhlasu. Instruktor rovněž konstatoval částečnou nekázeň trenérů v sektoru pro hod
kladivem.
48 - Chyby v rozhodování se nevyskytly, nebylo nutné řešit protesty či jiné problémy.
49 - Jistým nedostatkem se jevil stav, kdy bylo obtížné stihnout včas přechod mezi vrhačskými
sektory, které byly na různých stadionech (proto rozcvičování závodníků, kteří měli startovat v další
soutěži, řídil instruktor s dobrovolníky).
50 - Drobné nedostatky neovlivnily výsledky závodů.
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K pořadatelům
41 - Perfektně připravený stadion, drobné nedostatky pouze v technické sféře. Propozicím by i více
slušela informace o provozu na rozcvičovací ploše.
43 - V prostoru cíle byla zpočátku, nechtěně, umožněna přítomnost diváků, neboť chybělo označení
zóny, ve které se snímal doběh běžců do cíle. Doba zahájení některých soutěží byla, zbytečně,
posunuta - pozdní kalibrace elektronického měřícího zařízení, delší čas pro oficiální zahájení
mistrovství, pozdní vytýčení výsečí.
45 - Stadion byl velmi dobře připraven, dobře bylo připraveno informování diváků o výsledcích
(velkoplošná obrazovka, snímání všech soutěží). Velmi dobrá práce svolavatelny.
48 - Sektory pro jednotlivé disciplíny byly včas připraveny, svých úkolů se velmi dobře zhostili
i členové technické čety.
49 - Stadion připraven v mezích místních zvyklostí.
50 - Mistrovství bylo pořadatelem výborně připraveno.
Počty rozhodčích
43 - Rozhodovalo 44 rozhodčích plus dalších 6 rozhodčích chůze.
45 - Dostatečný počet rozhodčích.
48 - Přítomno 29 rozhodčích, jeden omluven.
49 - Pracovalo celkem 39 rozhodčích, včetně několika rozhodčích ze spřátelených oddílů.
50 - Celé mistrovství zvládlo patnáct rozhodčích.
Technické vybavení
41 - Méně snadná manipulace s kladivářskou klecí, startovní reproduktory za bloky reagovaly na
signál z mobilních telefonů rušivými zvuky. Jisté problémy byly způsobeny nedostatečnou spoluprací
mezi technikou a technickým ředitelem při obsazování obsluh u počítačů - na poslední chvíli, nebo až
se značným zpožděním, museli zaskakovat rozhodčí, kteří poté chyběli na jiných místech (a navíc to
nepřispělo k dobré informovanosti hlasatelů).
48 - Technické vybavení - bez nedostatků, pouze u skoku o tyči se míra na měření výšky
nepohybovala zcela plynule a vrchní část doskočiště pro skok do výšky se po dopadu skokanů
posouvala.
49 - Letitý problém - stav vrhačského sektoru na cvičném hřišti, chybělo náhradní odrazové břevno
(úprava plastelíny zdržovala průběh závodů), předávací území na štafetu 4 x 300 m se vyměřovalo na
poslední chvíli.
K soutěžní komisi
41 - V propozicích by se napříště měla objevit zřetelná informace týkající se startů „mimo bodování“,
čímž by se předešlo zbytečným dohadům k účasti nebodujících ve finále technických disciplín (se
situací, kdy do finále postupuje devět závodníků, se obtížně srovnává i počítačový program).
Jmenovité (kladné) hodnocení práce rozhodčích
HR - Dvořáková (41), Linhartová (43), Kňákal (48), Kudlička (49).
ZHR - Zajícová (48).
Start - Hanykýř (41, 48, 50), Tipka M. (41), Vacek (43), Skála (48).
Kamera - Mácha K. (48).
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Pořadí - Holub (43).
Vrchník běhů - Kervitcer (48), Všetečka (49).
Vrchník chůze - Tipka M. (43).
Vrchník výšky - Vindušková (48), Budínský (49).
Vrchník dálky - Bláhová (43), Nemšovský (48).
Vrchník trojskoku - Čeliš (43).
Vrchník tyče - Dvořák J. (41, 48), Weber (43).
Vrchník koule - Tipková (43), Bort (48), Jasanský (49).
Vrchník oštěpu - Vlasák (41), Párys (49).
Vrchník disku - Mraček (43), Kubicová (48).
MaV - Nešvera (41), Kubíček (48).
Další - Zouhar, Mácha P., Lebr, Vondra, Balážová (41), Nedbal, Novák, Nešpor (43), Nešvera,
Málek (49).
Svolavatelna - Simon (50).
Jiné
41 - Představování závodníků na kameru a jejich ohlašování hlasatelem mohlo být v chladném počasí
poněkud kratší. O nulové propagaci mistrovství v místě konání je zbytečné mluvit!
43 - K hladkému průběhu mistrovství nepřispělo i pozdní nahlášení startovního označení finišmanů
štafet na 4 x 400 metrů mužů i žen.
48 - Vzhledem k našlapanému časovému pořadu by bylo vhodné, pro příště, přidat jednoho
rozhodčího k měření a vážení náčiní. Úborování rozhodčích - všichni rozhodčí byli vybaveni
jednotným oblečením s novým znakem rozhodčího.
Havířov, 30. 11. 2017
Rudolf Šimek
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Sumář ze zpráv HR za rok 2017, část 2
11. 01. 04. 2017 Olomouc, 10 km chůze pro 1. kolo extraligy mužů a žen a 1. kolo I. ligy mužů,
Ludmila Pudilová, Olomouc.
12. 29. 04. 2017 České Budějovice, Mistrovství ČR mužů, žen, juniorů a juniorek v běhu na 10000 m,
Monika Tipková, České Budějovice.
13. 07. 05. 2017 Praha, Mistrovství ČR v maratonu mužů a žen, Petr Utěkal, Bašť.
14. 13. 05. 2017 Praha, 1. kolo extraligy mužů a žen, Martin Tipka, Praha.
15. 13. 05. 2017 České Budějovice, 1. kolo I. ligy mužů a žen, sk. A, Václav Tipka, České Budějovice.
16. 13. 05. 2017 Hradec Králové, 1. kolo I. ligy mužů a žen, sk. B, Pavel Vilímek, Vojenice.
17. 13. 05. 2017 Olomouc, 1. kolo I. ligy mužů a žen, sk. C, Jana Trnečková, Olomouc.
18. 13. 05. 2017 Milovice, 10 km chůze pro 2. kolo I. ligy mužů, Karel Hoferek, Bradlec.
19. 20. 05. 2017 Bělá pod Pradědem - Šerák, Mistrovství ČR v běhu do vrchu mužů, žen, juniorů
a juniorek, Tomáš Vykydal, Šumperk.
20. 21. 05. 2017 Poděbrady, Evropský pohár v chůzi, Adriana Dvořáková, Ohrobec.
21. 26. až 28. 05. 2017 Olomouc, Mistrovství ČR juniorů, juniorek, dorostenců, dorostenek, starších
žáků, starších žákyň, mladších žáků a mladších žákyň ve vícebojích, Ludmila Pudilová, Olomouc.
22. 03. 06. 2017 Stará Boleslav, 2. kolo I. ligy mužů a žen, sk. A, Karel Hoferek, Bradlec.
23. 03. 06. 2017 Nové Město nad Metují, 2. kolo I. ligy mužů a žen, sk. B, Alexandr Švercl, Pardubice.
24. 03. 06. 2017 Třinec, 2. kolo I. ligy mužů a žen, sk. C, Jaroslav Chalupa, Havířov.
25. 03. 06. 2017 Praha, 10 km chůze pro 3. kolo I. ligy mužů, sk. C, Blanka Buřilová, Praha.
26. 05. 06. 2017 Praha, Mítink EA - Memoriál Josefa Odložila, Ladislav Kňákal, Praha.
27. 09. až 11. 6. 2017 Třinec, Mistrovství ČR mužů a žen na dráze, Jaroslav Chalupa, Havířov.
28. 17. a 18. 06. 2017 Kladno, Mistrovství ČR mužů a žen ve vícebojích + Mítink IAAF ve vícebojích TNT Express Meeting, Jakub Kubálek, Kladno.
29. 24. a 25. 06. 2017 Jablonec nad Nisou, Mistrovství ČR juniorů, juniorek, dorostenců a dorostenek
na dráze, Zbyněk Budínský, Jablonec nad Nisou.
30. 25. 06. 2017 Zeleneč, 10 km chůze pro 3. kolo I. ligy mužů, sk. A, B, Karel Mácha, Praha.
31. 28. 06. 2017 Ostrava, Mítink IAAF - Zlatá Tretra Ostrava, Aleš Novotný, Ostrava.
32. 01. 07. 2017 Kladno, 3. kolo I. ligy mužů a žen, sk. A, Vladimír Kroužil, Kladno.
33. 01. 07. 2017 Kolín, 3. kolo I. ligy mužů a žen, sk. B, Jaromír Prokeš, Roztoky.
34. 01. 07. 2017 Uherské Hradiště, 3. kolo I. ligy mužů a žen, sk. C, Jozef Mojžiš, Uherské Hradiště.
35. 02. 07. 2017 Ostrava, 2. kolo extraligy mužů a žen, včetně chůze, Aleš Novotný, Ostrava.
36. 30. 07. 2017 Nové Město nad Metují, 10000 m chůze pro 4. kolo I. ligy mužů, sk. A, B, Ondřej
Veverka, Dvůr Králové nad Labem.
37. 05. 08. 2017 Přerov, 10 km chůze pro 4. kolo I. ligy mužů, sk. C, Jaromír Hořínek, Lipník nad
Bečvou.
38. 26. 08. 2017 Jablonec nad Nisou, 4. kolo I. ligy mužů a žen, sk. B, Božena Šulcová, Jablonec nad
Nisou.
39. 26. 08. 2017 Břeclav, 4. kolo I. ligy mužů a žen, sk. C, Zbyněk Chlumecký, Břeclav.
40. 27. 08. 2017 Praha, 4. kolo I. ligy mužů a žen, sk. A, Ladislav Kňákal, Praha.
41. 02. a 03. 09. 2017 Praha, Mistrovství ČR mužů a žen do 22 let na dráze, Adriana Dvořáková,
Ohrobec.
42. 09. 09. 2017 Opava, Baráž o účast v extralize mužů a žen, Milena Opavská, Zlín.
43. 10. 09. 2017 Plzeň, Mistrovství ČR družstev mužů a žen, Erna Linhartová, Starý Plzenec.
44. 16. 09. 2017 Brno, Evropský pohár mistrovských klubů juniorů a juniorek, sk. A, Marek Trojanec,
Vyškov.
45. 23. a 24. 09. 2017 Břeclav, Mistrovství ČR žáků a žákyň na dráze, Josef Ošmera, Břeclav.
46. 24. 09. 2017 Běchovice - Praha, Mistrovství ČR v silničním běhu mužů, žen, juniorů a juniorek,
Petr Utěkal, Bašť.
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47. 28. 09. 2017 Ostrava, Mistrovství ČR družstev juniorů a juniorek, Jakub Fiala, Ostrava.
48. 28. 09. 2017 Praha, Mistrovství ČR družstev dorostenců a dorostenek, Ladislav Kňákal, Praha.
49. 07. 10. 2017 Jablonec nad Nisou, Mistrovství ČR družstev starších žáků a starších žákyň, Jiří
Zemánek, Jablonec nad Nisou.
50. 25. 11. 2017 Dlouhoňovice, Mistrovství ČR v přespolním běhu mužů, žen, juniorů, juniorek,
dorostenců, dorostenek, starších žáků, starších žákyň, mladších žáků a mladších žákyň, Adriana
Dvořáková, Ohrobec.
Hodnocení práce rozhodčích u cílové kamery, startérů, vrchníků
11, 12, 13, 14, 27 - Dobrá práce rozhodčích u kamery, startérů a vrchníků.
17 - Chvilkové problémy s technikou kamery, práce startérů a vrchníků bez připomínek.
18 - Bez připomínek.
21 - Spolupráce s Online systémem - prostřídalo se více domácích rozhodčích u kamery, startéři bez
problémů, v pozici vrchníků pracovali zkušení rozhodčí bez problémů.
22 - U kamery kvalifikovaní rozhodčí, také u startérů vše bez problémů. K vrchníkům, k samotné práci
žádné připomínky, rozhodování a vystupování v souladu s pravidly, kromě hodů diskem a oštěpem
všichni vrchníci zpracovali i pořadí závodníků, u skoku do výšky mužů byla nalezena chyba v pořadí od
11. místa, po upozornění opraveno.
24 - Dobrá práce rozhodčích u kamery, v prvním běhu na 400 m žen výpadek časomíry. Po dohodě
s vedoucími družstev a řídícím soutěže výsledky ponechány pro bodování disciplíny. Pro náhradní běh
nebyl čas - náročná disciplína. Startéři - výborná práce, 2x zelená karta - porucha startovní pistole.
Práce vrchníků vesměs dobrá, jen drobné chyby. Vrchník v cíli neurčil pořadí štafet v běhu
na 4x400 m. V zápise chyběla startovní čísla finišmanek. Umístění bylo stanoveno společně
s vedoucími družstev u kamery podle oddílových dresů. Chybné pořadí v ručním zápise trojskoku žen
- nejlepší výkon závodnice po třech pokusech 11,68 m, v konečných výsledcích 11,69 m. Chybné
pořadí v ručním zápise hodu oštěpem mužů - chybně dvakrát 11. místo, správně 10. a 11. místo.
Chyby opravil HR.
25 - Bez připomínek.
26 - Práce kamery i startérů bez připomínek.
27 - Dobrá práce všech vrchníků, startérů a kamery.
28 - Kamera Online systému za asistence HR. Práci lze hodnotit jednoznačně jako profesionální
a bezproblémovou. Startéři předvedli profesionální práci bez sebemenší chyby a zaváhání. Vrchníci
bezchybně řídili tým svých rozhodčích. Pozitivně lze hodnotit i jejich autoritativní přístup k řízení
soutěže, kdy vše probíhalo přesně podle jejich pokynů. Dále je třeba ocenit schopnosti vrchníků při
reakci na technický problém s časomírou, která nebyla schopna zobrazovat jeden a půl minutové
časové intervaly pokusů. Vrchníci si s tím poradili a o systému předávání informací o časech na
pokusy informovali závodníky.
29 - Veškeré časy byly měřeny elektronicky cílovým časoměrným zařízením firmy Online systém. Byla
použita jedna úřední kamera a soustava fotobuněk. Čelní kamera nebyla bohužel použita, což
zapříčinilo problém při jednom z běhů na 3000 m (protest podal pan Behenský z Prahy). Použity byly
zátěžové bloky s doprovodnou vyhrnovací technikou.
Vrchník skoku o tyči zvládl se svou skupinou svou úlohu dobře. Měl zde k dispozici dva solidně
pracující rozhodčí u stojanů a zapisovatele, na kterého je zvyklý z řady závodů. Měl z počátku první
soutěže ve skoku o tyči problém s chlapcem, který obsluhoval PC jako druhý zapisovatel. Tento
mládenec nezvládl spouštění časových limitů. HR musel zajít za technikem firmy Online systém
a požádat ho, aby provedl opětovně vysvětlení. Ten to ochotně a ihned učinil. Od té doby vše
fungovalo dobře.
Startérská skupina zvládla vše výborně. HR upozorňuje na startéra A. Rychnovskou, která se dobře
uvedla a měla by být delegována na významné závody v rámci ČR.
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Vrchník vrhu koulí zvládl svou úlohu dobře. Před zahájením první koulařské soutěže, při kontrole
upevnění břevna vrchníkem, došlo k jeho uvolnění vlivem špatného upevnění k betonovému
podkladu. Bylo nutno nově břevno upevnit. Při této činnosti došlo k posunu teodolitu optického
měření, což nebylo zpozorováno. Následně došlo při měření prvního pokusu celé soutěže k určení
chybné vzdálenosti tohoto pokusu (hlášeno byla cca 9 m a evidentní bylo, že se jedná o výkon kolem
11 m). Okamžitě byla provedena revize měření a závodnici byl dán nový pokus. Od tohoto okamžiku
byly všechny další pokusy ve všech čtyřech závodech měřeny správně. Okamžitě obzvlášť v prostoru
VIP začaly kolovat zprávy, že celá soutěž byla změřena špatně.
Vrchník hodu oštěpem zvládl se svou komisí všechny čtyři soutěže se značným přehledem. Dobře
pracoval zaměstnanec firmy Online systém u optického měření. Soutěž urychlilo i použití elektrického
přepravního vozíku na náčiní. Zvýšila se tím i bezpečnost na sektoru. HR by firmě Online systém
a i jiným firmám doporučil, aby používala dvou koutových odražečů v poli místo jednoho. Jednak to
zrychluje soutěž a jednak to výrazným způsobem zvyšuje bezpečnost na sektoru. V takovém případě
totiž rozhodčí stojí mimo výseč. Práce v sektoru pro hod oštěpem se po jeho přemístění tak, že bylo
házeno směrem od slunce, což bylo s ohledem na směr větru dobré pro závodníky, stala krajně
nebezpečnou pro rozhodčí v poli, kteří byli sluncem totálně oslepováni. Stávalo se, že rozhodčí
zděšeně utíkali mimo sektor v domnění, že oštěp letí na ně a on letěl na zcela na opačnou stranu
výseče. Prostě to neviděli.
40, 41 - Bez připomínek.
31, 32, 33, 34, 36, 38, 42, 43, 45, 46, 48 - Práce rozhodčích u kamery, startérů a vrchníků byla bez
problémů.
49 - Rozhodčí se u kamery střídali. Celkově kamera fungovala naprosto bez potíží. Startéři pracovali
bez zjevných chyb, vrchníci pracovali samostatně.
50 - Bez problémů.
Hodnocení dalších rozhodčích
11, 12, 17, 18, 25, 33, 36 - Bez problémů.
20 - Rozhodčí na všech úsecích plnili zadané úkoly.
21 - Pomocní rozhodčí z řad studentů sportovních oborů Univerzity Palackého v Olomouci byli
přínosem, protože je bylo možné využít i pro pomoc při dopadu náčiní.
24 - Celkově dobrá práce rozhodčích.
27 - Práce všech rozhodčích byla velmi dobrá, velmi dobře pracovaly všechny komise.
28 - Práce všech rozhodčích byla bezproblémová. Po oba dny se nevyskytl sebemenší nedostatek.
29 - Rozhodčí pracovali velmi dobře, pokud se vyskytly problémy, byly okamžitě vyřešeny.
31 - Rozhodčí pracovali na vysoké úrovni, výborná práce všech rozhodčích.
32 - Všichni rozhodčí podali bezchybný výkon, závody proběhly bez protestů.
34 - Rozhodčí z Uherského Hradiště spolupracovali s rozhodčími ze Zlína, Břeclavi a Opavy bez
problémů.
37, 38, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 48 - Práce rozhodčích byla bez problémů.
49 - Rozhodčí pracovali svědomitě. Jeden stylový rozhodčí chůze udělal v zápise o vyloučení
administrativní chybu (nezapsal čas do tiskopisu Návrh vyloučení závodníka chůze). Na základě této
administrativní chyby podal vedoucí družstva protest k jury. Tento protest byl uznán a závodník byl
započítán do celkového hodnocení.
50 - Svolavatelna pracovala zodpovědně. Výtka přišla směrem k nedisciplinovanosti závodnic
v kategorii žen, které nebyly dostatečně vybaveny oddílovými dresy. Rozhodčí v cíli pod vedením
J. Vencla nedodrželi pokyny, které jim byly na poradě rozhodčích HR sděleny. Naštěstí nedošlo
k výpadku elektročasomíry. Překvapením pro HR bylo, že rozhodčí z regionu přišli rozhodovat bez
stopek.
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Hodnocení technické čety
14 - Nedostačující.
17, 20, 27, 32 - Bez připomínek, vzorně nachystáno.
24 - Dobrá práce celé skupiny.
26 - S výjimkou naprosto nepřipraveného sektoru pro skok do výšky hochů a nedodání kalibrovaného
ocelového pásma a praporků pro rozhodčí do sektoru pro vrh koulí mužů bez připomínek.
28 - Práce technické čety byla nadstandardní. Výtečné práce si všiml i delegát IAAF a hodnotil ji
pozitivně.
37 - Výborná i v nepříznivém počasí.
31, 33, 34, 38, 40, 41, 42, 43, 48 - Bez připomínek.
49 - Málo členů technické čety, která by byla k ruce rozhodčím.
Zajištění závodů pořadatelem
11, 12, 14 - Dostačující.
17, 20, 24, 28, 31, 32, 45, 50 - Vynikající.
15, 18, 21, 22, 25, 26, 27, 29, 33, 34, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 46, 47, 48, 49 - Dobrá.
Připomínky k časovému pořadu
14 - Připomínky žádné, pouze časový pořád nepočítá s možností změny sektorů technických disciplín
pro jednotlivé dílčí soutěže.
- Z důvodu výměny sektorů před trojskokem mužů byl začátek této soutěže zpožděn o 30 minutkonec soutěže byl cca 15 minut po ukončení běžeckých soutěží.
- V průběhu závodů byla na 45 minut přerušena soutěž ve skoku o tyči mužů z důvodu bouřky
a silného deště - nemělo to vliv na celkovou délku závodů.
15 - Časový pořad byl upraven z důvodů konání všech dlouhých hodů na stadionu, přesunutím hodu
oštěpem došlo ke křížení rozběhů pro skok o tyči a hod oštěpem.
11, 12, 17, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 32, 33, 36, 38, 40, 41, 42, 43 - Bez připomínek.
45 - Časový pořad byl dodržen, menší zdržení nastalo při výpadku počítače a při vyhlašování.
49 - Časový pořad byl navržen optimálně a byl dodržován. Do budoucna posunout start vrhu koulí
o 30 minut později.
31, 48, 50 - Bez připomínek, vše navazovalo a probíhalo v daném čase.
Připomínky k technickým nedostatkům na stadionu
Stav jednotlivých sektorů - závady
14 - Nedostatečná příprava prakticky všech sektorů technických disciplín před zahájením soutěží,
rozhodčí si museli vše narychlo doplnit sami u správce stadionu, absence praporků, rozběhových
značek, značek pro vyznačení nejdelších pokusů (hod kladivem), voda v šuplíku u skoku o tyči,
nevytyčená šířka doskočiště pro skok do dálky.
- Nekvalitní (rozbité) měřidlo pro nastavení výšek ve skoku o tyči - provizorně upraveno v průběhu
soutěží.
- Na doskočišti pro skok o tyči chybí vyznačená nulová linie (přes doskočiště).
- Špatně připevněná svrchní molitanová matrace u doskočiště pro skok do výšky - nutno upravovat po
každém provedeném pokusu.
- Příliš velký průhyb laťky u skoku do výšky - 3 cm oproti podpěrám.
- Závada na „zátěžových blocích - 3x po sobě výstražným zvukovým signálem označily start v běhu na
100 m za chybný, po prozkoumání záznamu nebyl chybný start potvrzen, pro následující starty bylo
zařízení pro detekci chybných startů odpojeno.
- Reproduktory startovacích bloků v průběhu startů chrčí.
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15 - Pořadatel připravil a vybavil jednotlivé sektory před zahájením závodů (výseče, vlastní náčiní,
praporky tří barev, rozběhové značky, větrné stélky, páska …), pouze v sektoru pro hod oštěpem
nebyla vyznačena na rozběhové dráze vzdálenost 4,0 m od odhodového oblouku.
Zajištěno měření a vážení náčiní specializovaným rozhodčím (začalo se zpožděním 10 minut).
Závodní kancelář začala fungovat oproti vydaným propozicím se zpožděním cca 10 minut.
Při závodech byl použit větroměr a údaje o rychlosti větru byly kompletně uvedeny ve výsledkové
listině (běhy, jednotlivé pokusy v horizontálních skocích).
Ve skoku o tyči došlo ke zlomení laťky a utržení pásma na levém stojanu.
17, 32, 34, 42, 43 - Bez připomínek.
22 - Sektor pro hod oštěpem byl dobře připraven, vyměřené a vyznačené vzdálenosti textilními
páskami a značkami, značky k dispozici, oštěpy si vyzvedávali závodníci po straně mimo sektor nedostatek pomocných rozhodčích.
- Sektor pro skok do dálky byl dobře připraven, pokropený, vyznačená šířka doskočiště, stélka
i větroměr zajištěny, dva hrabači, časový limit pro pokusy hlídán, značky k dispozici.
- Sektor pro skok o tyči byl v pořádku, nové doskočiště i stojany, časový limit pro pokusy hlídán, nové
měřidlo.
- Sektor pro skok do výšky v pořádku, nové měřidlo, značky k dispozici, časový limit pro pokusy
hlídán.
- Sektor pro hod kladivem mimo hlavní plochu, nepohyblivá vrata klece (stálý problém) - nelze
manipulovat a upravit podle potřeby soutěžících, nedostatek pomocných rozhodčích - soutěž vždy po
třech pokusech přerušena a závodníci si pro náčiní chodili do pole s jedním rozhodčím.
- Sektor pro vrh koulí byl dobře připraven, vyznačeny vzdálenosti vápnem a značkami, nakropený,
měřeno pásmem po každém pokusu, k dispozici pomocník vracející koule.
- U běhů větroměr pro sprinty zajištěn, jinak bez připomínek.
24 - U skoku o tyči chyběl ukazatel vzdálenosti stojanů.
26 - 1. Stav obrubníku kolem celého běžeckého oválu byl tristní a neodpovídal pravidlu 160 odst. 1
Pravidel atletiky - Vnitřní okraj běžeckého oválu musí být ohraničen obrubníkem bílé barvy
z vhodného materiálu, vysokým 50 až 65 mm a širokým 50 až 250 mm.
2. Doskočiště pro skok o tyči žen neodpovídalo pravidlu 183 odst. 1 POZN. 1 Pravidel atletiky - Na
úrovni vnitřní hrany horního okraje zarážecí stěny skříňky musí být kolmo na osu rozběhové dráhy
nakreslena 10 mm široká čára (tzv. nulová čára) výrazné barvy. Obdobná čára, široká až 50 mm, jejíž
přední hrana navazuje na přední hranu nulové čáry, musí být nakreslena po povrchu doskočiště až po
vnější stranu stojanů.
3. Deska s plastelínou pro trojskok mužů a skok do dálky žen neodpovídala pravidlu 184 odst. 5
Pravidel atletiky - Deska musí být uložena ve výřezu nebo prohlubni rozběhové dráhy na straně
odrazového břevna přivrácené k doskočišti a ve výřezu usazena s dostatečnou tuhosti, aby vydržela
sílu dopadu nohy závodníka.
28 - Bez připomínek.
29 - Účastníci soutěže i rozhodčí tvrdí, že sektor pro hod kladivem má celou řadu technických závad
a celkové prostředí v tomto prostoru je naprosto nedůstojné pro konání mistrovství ČR.
31 - Příprava jednotlivých sektorů a vybavení stadionu na vysoké úrovni, vše velmi dobře připraveno.
37 - Závod se konal v Přerově na okruhu s jednotným, rovným asfaltovým povrchem o délce 2 km se
startem u loděnice. Závodilo se za velmi teplého počasí, většina trati však vedla ve stínu okolních
stromů, což přispělo k hladkému průběhu.
40 - V souvislosti s mistrovstvím ČR mužů a žen do 22 let na dráze konaným na atletickém stadionu
SK Slavia ve dnech 2. a 3. září 2017:
1. HR důrazně žádá pořadatele, aby neprodleně odstranil nedostatky týkající se klece a kruhu pro hod
kladivem popsané vrchníkem soutěží v hodu kladivem mužů a žen J. Kryštofem v přiložených zápisech
pro rozhodčí.
2. HR doporučuje pořadateli posunout doskočiště pro skok o tyči podle připomínek vrchníka soutěži
ve skoku o tyči mužů a žen J. Dvořáka.
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41 - Startovní reproduktory za bloky vydávaly rušivé zvuky, u počítačů museli zaskakovat rozhodčí,
kteří potom chyběli na jiných místech.
43, 45, 46 - Žádné závady.
48 - 1. Pořadatelem dodaná startovní pistole nebyla spolehlivá, jeden náboj pravidelně vynechával jedná se o opakující se závadu.
2. Před startem prvního závodu - chůze na 3000 m dorostenek nebyla otevřená schránka na připojení
startovní pistole.
3. U skoku do výšky dorostenců i dorostenek byly problémy s vrchní částí doskočiště, která se po
dopadu závodníků i závodnic posouvala a musela se téměř po každém skoku upravovat - ukazuje se,
že připojení horní části doskočiště k její spodní části toliko suchými zipy je nedostatečné.
4. U skoku o tyči dorostenců i dorostenek se míra na měření výšky na displeji nepohybovala při
vysouvání měřidla plynule, ale skokově, přeměřením pásmem však bylo potvrzeno, že naměřené
hodnoty jsou správné.
49 - Nevyznačený úsek předávky pro běh na 4x300 m, první předávka na 100 m, nedostatečný počet
deštníků - zastřešení pro závodníky i rozhodčí. Tři deštníky jsou skutečně málo! Aktuálně běžely čtyři
technické disciplíny a probíhala běžecká soutěž. Tyto deštníky jsou potřeba pro závodníky, ale
i rozhodčí. Je zcela nemyslitelné, aby zápis disciplíny byl v těchto klimatických podmínkách bez
zastřešení. Chyběl stolek pro druhý větroměr. Během prvního měření byl pořadatelem dodán. Sektor
pro hod kladivem vůbec neodpovídá pravidlům atletiky. Je ve velmi katastrofickém stavu.
Chyby v rozhodování
15 - Chyby v rozhodování, které by ovlivnily výsledky jednotlivých disciplín, se nevyskytly, pouze
chyby v zápisech, nebyl podán žádný písemný protest.
11, 12, 17, 18, 25, 27, 31, 32, 34, 36, 37, 38, 43 - Bez připomínek.
21 - Zpočátku nebylo v ručních zápisech u technických disciplín stanoveno pořadí, protože výsledky
byly současně zapisovány do systému online. V několika případech nebylo pořadí určeno správně,
protože nebyla správně vyřešena rovnost výkonů. Při překážkách úsekový rozhodčí neupozornil
zvednutím praporku na porušení pravidel při překážkovém běhu, kdy závodnice shodila překážku
rukama, protože měl pocit, že už předtím úmyslně shazovala překážky a měli tak na to upozornit
rozhodčí u prvních překážek. Méně zkušený rozhodčí hledal v trávě místo dopadu oštěpu (značku
způsobenou oštěpem) a protože ho nenašel, tak pokus označil za nezdařený. Po protestu byly dvěma
závodnicím poskytnuty náhradní pokusy.
24 - Bez závažnějších chyb, s výjimkou uvedenou v hodnocení práce vrchníků.
26 - Zásadní chyby v rozhodování, které by měly vliv na průběh nebo výsledky závodů, se nevyskytly,
drobné chyby v rozhodování, které jsem postřehl, byly následující:
1. U skoku o tyči mužů došlo k porušení pravidla 144 odst. 3 Pravidel atletiky - Pro účely tohoto
pravidla jsou následující příklady konání soutěžících považovány za dopomoc, proto nejsou dovolené:
b) Držení či používání video přístrojů, radií, vysílaček, mobilních telefonů či podobných přístrojů
v soutěžním prostoru.
e) Pomoc nebo rada nebo jiná podpora od kteréhokoliv činovníka soutěže, která nesouvisí nebo není
vyžadovaná vzhledem k úloze tohoto činovníka v probíhající soutěži (např. trenérská rada, označení
místa odrazu ve skokanské soutěži, vyjma sdělení o nezdařeném pokusu, času nebo ztráty na soupeře
v závodě atd.).
- U skoku o tyči mužů jeden závodník měl i používal mobilní telefon v soutěžním prostoru.
- U skoku o tyči mužů trenér oblečený jako člen technické čety ukazoval svému závodníkovi
videozáznamy jeho pokusů.
2. U skoku o tyči mužů došlo k porušení pravidla 180 odst. 3 písm. a) Pravidel atletiky, když někteří
závodníci použili pro usnadnění rozběhu a odrazu kontrolní značky nedodané nebo neschválené
pořadatelem - např. krabičky na magnézium, spreje apod.
28 - Drobné chyby v zápisech rozhodčích nemající vliv na výsledky soutěže.
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40 - Chyby v rozhodování nebyly.
42 - Problém při určení pořadí u běhu na 1500 m, rozcvičování dívek za dozoru rozhodčích.
45, 46 - Žádné chyby v rozhodování.
48 - Chyby v rozhodování nebyly, nezměření druhého běhu na 4x400 m dorostenců cílovou kamerou
bylo zapříčiněnou posunutím cílové buňky způsobeným neukázněnými závodníky pohybujícími se
v prostoru cíle.
49 - Během závodu nebyly pozorovány zjevné chyby v rozhodování, kromě výše popsané chyby při
rozhodování chůze.
50 - Některé nedostatky (zápis pořadí v cíli, kontrola dresů ve svolavatelně), byly sděleny po závodě
na společné schůzce s rozhodčími a předány HR mistrovství ČR v přespolním běhu v Dolní Dobrouči
konanému na jaře 2018 J. Venclovi, aby se již neopakovaly.
Další připomínky HR
15 - Počet rozhodčích zajištěných pořadatelem nebyl na I. ligu optimální (chyběli úsekoví rozhodčí,
kromě štafet).
- Vrchník skoku o tyči svěřil zápis (řízení soutěže) žákyni určené pro ovládání tabule s ukazatelem
výkonů.
- U dlouhých hodů byly měřeny všechny zdařené pokusy, při rozhazování bylo dbáno na bezpečnost.
- Zajištěna zdravotní služba, při závodech nedošlo k žádnému úrazu.
Chyby v zápisech:
- Hod kladivem mužů: špatně opsaný nejlepší výkon jednoho závodníka po šesti pokusech (na určené
pořadí to nemělo vliv).
- Skok o tyči: špatně zapsán neskočený základ (v zápise opravil HR).
- Závody proběhly bez protestů podaných HR, ústní protest závodníka J. Koutníka ve štafetě
(postavení závodníka na třetím úseku v okamžiku startovního výstřelu) byl vrchníkem běhů zamítnut.
- Z důvodu bouřky a silného deště byly závody minimálně na 20 minut zcela přerušeny, dlouhé hody
(od hodu oštěpem žen) začínaly po přerušení s třicetiminutovým zpožděním (u hodu diskem mužů se
zpožděním 15 minut).
17 - Opakován byl druhý běh na 100 m žen - technické problémy s kamerou (běh byl opakován po
rozbězích mužů).
20 - Evropský pohár proběhl za příznivého počasí, rozhodčí na svých úsecích plnili zadané úkoly,
spolupráce s ostatními organizačními týmy probíhala bez problémů. Trať byla velmi kvalitní a ideálně
zabezpečená, včetně osvěžovací a občerstvovací stanice. HR by u občerstvovací stanice ještě
navrhovala obsluhu u vstupu do jejího prostoru, aby tam nevstupovali neoprávněné osoby, třeba jen
diskutující. PIT LANE zóna byla za daných podmínek dostatečná i přes řešení průjezdu doprovodného
vozidla České televize. Ve svolavatelně vše proběhlo bez problému, řešila se jedna čelenka s nápisem
v japonštině, se kterou závodník vyšel na trať, ale technickým delegátem bylo konstatováno,
že to není v rozporu s pravidly. Při souběhu startů v závodech na 50 km a 10 km jsme ukazatel kol
použili až ve chvíli, kdy na trati byla pouze jedna kategorie, jinak byl ukazovatel kol používán
a nedošlo zde k žádné chybě. Pro HR byl velmi zarážející přístup vedoucího mezinárodních
rozhodčích, který nepřijel na testovací mítink v sobotu. HR zaznamenala jeho přítomnost až v neděli
ráno s tím, že se v průběhu závodů nevěnoval svojí činnosti, diskutoval s kde kým a vrcholem bylo,
když si k sobě na trať na diskuzi přivedl i trenéra ze své země a v momentě, kdy HR trenéra požádala,
aby odešel se závodní prostoru tratě, lhal, že se jedná o jeho asistenta. Z pohledu HR bylo chování
nevhodné pro takovouto pozici.
21 - První den celou soutěž v úvodu poznamenala nervozita pramenící z pozdního dodání startovních
čísel z ČAS. Vůbec nebyly dodány pásky pro označení vedoucích činovníků. Vzhledem k velmi teplému
počasí a absolvovanému náročnému závodu došlo ve dvou případech k zásahu zdravotníka - podání
hořčíku. Při práci rozhodčích se zprvu negativně projevila jejich specializace (obsazování stále na
stejnou disciplínu) - např. v neznalostí časů mezi pokusy, špatného řešení pořadí u jiného typu
soutěže (skok do výšky). V průběhu závodů došlo ke zlepšení a už druhý den bylo chyb minimálně.
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22 - Pořadatel nedokázal zamezit rozcvičování a rozbíhání závodníků v drahách při probíhajících
soutěžích na dráze, což je problém z hlediska bezpečnosti závodníků.
- Po skončení závodů byl po štafetách podán protest (Spartak Praha 4 proti Atletice Stará Boleslav)
z důvodu porušení pravidla 170.18 Pravidel atletiky - závodnice čekala na předávku před náběhovým
územím.
26 - V běhu na 110 m překážek mužů byl vrchním rozhodčím běhů Z. Simonem na základě oznámení
několika úsekových rozhodčích o úmyslném poražení některých překážek nohou diskvalifikován
závodník M. Thomas, 1987, Trinidad a Tobago - viz pravidlo 168 Pravidel atletiky.
Závodník bude diskvalifikován i v případě, že podle názoru vrchního rozhodčího či vrchníka úmyslně
porazí některou překážku. Závodník M. Thomas podal proti této diskvalifikaci protest, kterému jury
ve složení ředitel závodů M. Ševčík, hlavní rozhodčí L. Kňákal a technický delegát EA A. Costa
vyhověla a závodníka M. Thomase zařadila zpět na třetí místo výsledkové listiny běhu na 110 m
překážek mužů v čase 13,33. Pominu-li argument vyslovený technickým delegátem EA A. Costou
zařazeným i na panel ITO IAAF, že za úmyslné poražení překážky lze považovat toliko její poražení
rukou, byla jediným důvodem pro zrušení diskvalifikace závodníka M. Thomase skutečnost, že na
závodech tohoto typu není diskvalifikace pro porušení pravidla 168 odst. 7 písm. b) Pravidel atletiky
obvyklá.
2. U hodu oštěpem žen stáli akreditování fotografové bezprostředně u bílé čáry vyznačující výseč pro
dopad náčiní a přes výzvu vrchníka hodu oštěpem žen, vrchního rozhodčího vrhů a hodů i zástupce
hlavního rozhodčího - instruktora odmítli toto nebezpečné místo opustit s tím, že na závodech
organizovaných v zahraničí je takové postavení fotografů naprosto běžné.
3. Na závěr chce HR poděkovat pořadateli za velmi dobrou organizaci a rozhodčím za kvalitně
odvedenou práci.
28 - HR s ITO se shodli, že nelze hodnotit práci rozhodčích, stav a připravenost stadionu, práci
technické čety, organizačního výboru i všech doprovodných atribut jinak, než jako profesionální
a v pořádku.
29 - Během soutěže juniorek došlo k protestu vedoucí závodnice, která odmítala uznat svůj přešlap.
Svoje tvrzení opírala o natočené video. Ústní protest byl zamítnut, Závodnice požadovala, aby byl její
pokus označen až do té doby, dokud nebude rozhodnuto podle pravidel atletiky, a to prostřednictvím
jury. Rozhodčí ji pokus odmítli označit, což HR považuje za chybné rozhodnutí. Problém se do jisté
míry vyřešil tím, že zmíněná závodnice docílila lepšího výkonu.
Řešil se protest při bězích na 400 m překážek závodnice z Plzně. Úseková rozhodčí na páté sadě
překážek pro ni zvedla žlutý praporek. Závodnice byla vrchníkem běhů na základě informace vedoucí
úsekových rozhodčích diskvalifikována za porušení pravidla 168 odst. 7 písm. a) Pravidel atletiky. Na
výsledkové tabuli byl vyvěšen příslušný zápis, který oznamoval její diskvalifikaci. Na zápisu byl uveden
čas vyvěšení, který byl na pokynech pro účastníky mistrovství uveden jako rozhodující čas pro podání
eventuálních protestů. Od tohoto vyvěšení se po dobu 50 minut nic nedělo. Pak přišel zřejmě její
trenér protestovat. Jeho protest se opíral také o to, že diskvalifikace nebyla ohlášena hlasatelem.
Sešla se jury, která nechtěla závodnici poškodit, a proto protestu vyhověla. Při finálovém běhu byla
opět tato závodnice diskvalifikována, tentokrát už bez protestu.
31 - HR doporučuje vylepšit práci ve svolavatelně, na plochu by se neměly dostat mobily, lépe
připevnit bokovky. Závěr soutěže trojskokanů byl ovlivněn doběhem stovky Bolta, který se v Ostravě
loučil.
37 - Všichni závodníci a závodnice všech věkových kategorii závod dokončili, nikdo nebyl pro porušení
pravidel diskvalifikován. Všichni rozhodčí chůze rozhodovali zodpovědně, neshledali žádné závady jak
v rozhodování, tak na celé organizaci závodu, pořadatelem byla TJ Spartak Přerovské strojírny Přerov,
oddíl atletiky, v čele s obětavým organizátorem M. Přidalem.
40 - Po běhu na 4x100 m mužů byl přítomnou zdravotnicí ošetřen závodník J. Valenta s podezřením
na natržený zadní stehenní sval na pravé noze, po provedeném vyšetření bylo zjištěno, že sval je
pouze natažený.
40, 48 - HR děkuje pořadateli za velmi dobrou organizaci a rozhodčím za kvalitně odvedenou práci.
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45 - V Břeclavi je dostatek, hlavně mladých rozhodčích.
48 - V průběhu závodů byli přítomným lékařem ošetřeni závodník F. Šmahel, TJ Sokol Kolín - atletika kolaps z vyčerpání a závodnice B. Holainová, SSK Vítkovice a V. Jégrová, TJ LIAZ Jablonec nad Nisou zvrtnutý kotník.
50 - Mistrovství ČR se konalo za chladného počasí (3oC). Doporučení směrem k dalším mistrovstvím
ČR v přespolním běhu - učinit opatření, aby do svolavatelny vstupovali již pouze závodníci, nikoliv
trenéři.
Nejsou zprávy: 16, 19, 23, 30, 35, 39, 44, 47
Zlín, 15. 1. 2018
Milena Opavská
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