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1. Sumář ze Zpráv ZHR - I, rok 2018, 2. část
Obsahem tohoto sumáře jsou nejpodstatnější poznatky instruktorů z rozhodování
na nejdůležitějších závodech první části atletické sezony 2018 na dráze. Konkrétně se jedná
o následující akce:
14. 19. 05. 2018 Praha, 1. kolo extraligy mužů a žen, Milan Houser, Praha.
19. 01. až 03. 06. 2018 Kolín, Mistrovství ČR juniorů, juniorek, dorostenců, dorostenek,
starších žáků, starších žákyň, mladších žáků a mladších žákyň ve vícebojích, Luděk Skalický,
Pardubice.
20. 04. 06. 2018 Praha, Mítink EA - Memoriál Josefa Odložila, Vladimír Veselý, Beroun.
21. 06. 06. 2018 Ostrava, Malý kontinentální pohár, Aleš Novotný, Ostrava.
26. 13. 06. 2018 Ostrava, Mítink IAAF - Zlatá tretra Ostrava, Ludmila Pudilová, Olomouc.
27. 16. 06. 2018 Vyškov, Mezistátní utkání ČR - Maďarsko - Polsko - Slovensko - Slovinsko
juniorů a juniorek, Vítězslav Žák, Troubsko.
28. 16. a 17. 06. 2018 Kladno, Mistrovství ČR mužů a žen ve vícebojích, Rudolf Mastík, Praha.
29. 23. a 24. 06. 2018 Praha, Mistrovství ČR juniorů, juniorek, dorostenců a dorostenek
na dráze, Martin Tipka, Praha.
33. 01. 07. 2018 Ostrava, 2. kolo extraligy mužů a žen, Vlastimil Kovář, Opava.
K dnešnímu dni jsem obdržel zprávy všech delegovaných instruktorů. V drtivé většině se
vyjadřují kladně k práci rozhodčích.
Úroveň rozhodování
14 - Všichni rozhodčí zasluhují pochvalu, pracovali samostatně, s přehledem a nebylo nutné
řešit problémy (dáno skutečností, že na závody byli delegováni velmi zkušení rozhodčí). Velká
pozornost byla věnována bezpečnosti.
19 - Dobrá úroveň rozhodování, drobné chyby (malý odstup úsekových rozhodčích od dráhy,
předčasná signalizace zdařených pokusů v hodu oštěpem, nejasná signalizace blížícího se
konce časového limitu), které se v průběhu soutěží vyskytly, byly po upozorněních
odstraněny.
20 - Práce rozhodčích byla velmi kvalitní. Při soutěžích v poli rozhodčí důsledně dbali na
provádění kontrolních měření před a po ukončení soutěží.
21 - Hlavním účelem závodů z hlediska rozhodování bylo vyzkoušení soutěžního formátu pro
IAAF Kontinentální pohár 2018. Úroveň rozhodování byla standardně dobrá.
26 - Práce rozhodčích byla na dobré úrovni, objevily se pouze drobné chyby, které byly po
upozorněních vždy odstraněny.
28 - V rozhodování nebyly shledány žádné závažné chyby.
29 - Jednotlivé komise pracovaly vcelku dobře, připomínky byly jen k práci některých
jednotlivců.
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33 - Závody proběhly v pohodě a bez problémů. Rozhodčí pracovali dobře, drobné
nedostatky byly odstraněny ihned na místě.
Nedostatky
V uvedených soutěžích se vyskytovaly většinou pouze drobné nedostatky, které byly obvykle
průběžně odstraňovány.
14 - V jednom případě bylo drobným problémem signalizování nezdařeného pokusu těsně
před uplynutím časového limitu.
20 - Zásadní chyby v rozhodování, které by měly vliv na průběh či výsledky závodů, po celou
dobu nenastaly. Za chybu lze považovat ukazování místa odrazu při skoku do dálky
závodníkům vrchníkem disciplíny. Při skoku do výšky hochů nebylo použito standardních
rozběhových značek.
27 - Některé nedostatky v práci rozhodčích (nepoužívání rozběhových značek při skoku do
dálky - nebyly včas dodány pořadatelem, přecházení tyčkařů k trenérům přes dráhu
i s tyčemi, nepřesné označování dopadů náčiní při vrhu koulí) byly průběžně odstraňovány.
28 - Vrchník skoku do výšky žen připustil před a při soutěži přítomnost volně se pohybujících
trenérů v soutěžním sektoru, jeden z nich dokonce poskytoval závodnicím videozáznamy
z provedených skoků. Po upozornění se situace napravila.
29 - Za nedostatek lze považovat skutečnost, že před prvním soutěžním dnem se nekonala
porada rozhodčích, což se následně projevilo některými zmatky (absence jasných informací
pro práci svolavatelny a informací týkajících se odchodu závodníků ze soutěžních sektorů,
neoprávněný zásah rozhodčích ve svolavatelně do startovní listiny běhu na 4x100 m juniorů,
jisté problémy v počítání kol u delších tratí, při hodu oštěpem vrchník několikrát signalizoval
zdařený pokus bez ohledu na situaci v poli, ruční zápis měření rychlosti větru při skoku do
dálky byl vyplněn až dodatečně, obsazení úseků u překážek občas zaskřípalo). Ze strany
rozhodčích nebyla věnována dostatečná pozornost rozcvičování tyčkařů.
K pořadatelům
14 - Jednotlivé sektory byly dobře a včas připraveny (s výjimkou sektoru pro hod kladivem viz dále), dobře pracovala technická četa.
26 - Trenérům vrhačů bylo umožněno setrvat se závodníky v prostoru za klecí. Nevedlo to
k žádným problémům. Velmi dobrá práce svolavatelny (korektní nekompromisní přístup
k jednotlivým potřebným úkonům).
27 - Ve snaze vyjít vstříc závodníkům s ohledem na převládající směr větru byly do jednoho
prostoru soustředěny tři soutěže (skok do výšky, skok o tyči a hod oštěpem), což vyvolávalo
prostorové kolize (i s probíhajícími běžeckými soutěžemi).
28 - Perfektně připravený stadion, který byl nově nalajnován, s milimetrovou přesností
vyměřené výseče, vzorná práce technické čety.
29 - Zpoždění časového pořadu prvního dne závodů bylo způsobeno značnou vzdáleností
sektoru pro hod kladivem od Julisky (závodníci byli přepravováni mezi stadiony autobusem).
33 - Nevhodné bylo zařazení osmnácti běžců na 1500 metrů obdobné výkonnosti do jednoho
běhu. Vyhodnocení pořadí trvalo proto poněkud déle.
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Počty rozhodčích
14 - Rozhodovalo 29 rozhodčích.
20 - Rozhodovalo 37 delegovaných a 2 nedelegovaní rozhodčí, 4 rozhodčí byli omluveni.
21 - Dostatečný počet rozhodčích.
29 - Přítomno bylo 35 rozhodčích, 3 rozhodčí byli omluveni, 1 rozhodčí se neomluvil.
33 - Přítomno bylo 45 rozhodčích, 4 rozhodčí byli omluveni.
Technické vybavení
14 - Největším problémem byl stav sektoru pro hod kladivem nacházející se mimo stadion nevyhovující klec a nerovný povrch výseče pro dopad náčiní. I z hlediska bezpečnosti všech
přítomných to bylo nevyhovující.
19 - Příliš velká vzdálenost mezi stojany pro skok o tyči a z toho vyplývající problémy
s usazováním laťky na podpěry.
20 - Stav obrubníku byl špatný, což se opakuje už několik let - nebyl celistvý, v zatáčkách
místy chyběl, nenavazoval na sebe, nebyl bílý, často zasahoval do dráhy. Tyto závady
odstraňovali v průběhu závodů rozhodčí.
21 - Technické zabezpečení soutěžních sektorů bylo na odpovídající úrovni, pouze
u rozběhové dráhy pro skok o tyči nebyly vyznačeny mety v posledních pěti metrech.
26 - Při obnovení značení bylo opomenuto nové označení u rozběhové dráhy pro skok o tyči
(půlmetrové mety ve vzdálenosti dva a půl až pět metrů od nulové linie a metrové mety
ve vzdálenosti od pěti do osmnácti metrů).
28 - Došlo k výpadku světelné tabule a propojení mezi měřícím trianglem a PC. Určení
pracovníci se k optickému měření dostavili se zpožděním, takže někteří rozhodčí museli
obsluhovat PC i papírový zápis.
29 - Nevyhovující stav obrubníku (viz akce č. 20), výseč v soutěžním sektoru pro vrh koulí
byla pouze nalajnována a v průběhu soutěží se stávala méně čitelnou, při skoku o tyči (dva
soutěžní sektory) zůstalo pouze jedno funkční měřidlo výšek, k trojskoku bylo až po
urgencích dodáno čitelné měřidlo. Sektor pro hod kladivem byl situován mimo stadion a klec
nebyla v dobrém stavu (špatně upevněná síť se prověšovala dovnitř klece, s koncovými díly
se nedalo dostatečně manipulovat). Citlivost zařízení na detekování chybných startů nebyla
spolehlivá. Byly použity krátké kabely ke startovní pistoli, takže startéři nemohli na startu
zaujmout ideální pozici ke sledování všech závodníků. Dostatečně nebyla viditelná čára pod
laťkou mezi stojany pro skok do výšky.
33 - Sektory byly připraveny dobře, byly použity světelné ukazatele výkonů, hody byly
měřeny po každém pokusu opticky, kontrolní měření před zahájením soutěží byla
provedena. Je potřebné opravit několik ok v kleci.
K pravidlům
14 - V souvislosti s novým zněním některých pravidel a jejich aplikací se v průběhu soutěží
nevyskytly problémy. Obdobně tomu bylo i v dalších soutěžích.
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K soutěžní komisi
14 - Časový pořad pro běžecké disciplíny byl připraven dobře. Narušení v případě soutěží
v poli bylo způsobeno pozdním příchodem aktérů hodu kladivem, jejichž soutěž se konala
mimo stadion.
21 - Z hlediska testování formátu soutěží pro IAAF Kontinentální pohár 2018 došlo ke
komplikacím při vyřazování běžců na 3000 metrů, kdy nebylo možno po technické stránce
dostatečně rychle vyhodnocovat sporné situace (těsné průběhy skupiny závodníků cílovou
čarou jednotlivých kol) a zajistit následnou komunikaci kamera - příslušný rozhodčí.
28 - K nemilé situaci došlo ve vrhu koulí mužů, kdy se několikrát měnilo zařazení závodníků
do skupin, takže někteří se např. rozcvičovali v sektoru A, poté byli nasměrováni do sektoru B
a pak zpět do sektoru A. Tento zmatek se projevil i v zápisu - byl pouze jeden.
33 - Časový pořad byl vcelku dodržen, což bylo dáno i nižším počtem startujících v některých
soutěžích.
Ke Zprávám ZHR - I
Závadou zpráv některých instruktorů je absence jmenovitého hodnocení práce rozhodčích
(akce č. 19, 21, 26 a 33). Přesto dále uvádím ty, kteří zasluhují pochvalu.
Jmenovité (kladné) hodnocení práce rozhodčích
Hlavní rozhodčí - M. Tipka (14), Kňákal (20), Kubálek (28).
Zástupce hlavního rozhodčího - Zafarová (14), Zajícová (20, 29).
Vrchní rozhodčí běhů - Simon (20).
Vrchní rozhodčí skoků - Nemšovský (20).
Startér - Hanykýř (14, 19, 20, 26, 28), P. Tipková (14, 20, 29), Robovský (19), Lebr (20, 29),
Boklažuk (26), Šulcová (26), Kotyza (27), Müller (27), Kamenský (28).
Cílová kamera - Boklažuk (14, 20), K. Mácha (29).
Pořadí - K. Mácha (20).
Úseky - Belzová (20).
Vrchník běhů - Simon (14, 29).
Vrchník výšky - Zychová (14).
Vrchník tyče - Bort (14), Kryštof (20).
Vrchník dálky - Lebrová (14), Voňavková (28).
Vrchník koule - Lebr (14), Mastík (20).
Vrchník disku - Horáčková (14), Proch (27), Vlasák (29).
Vrchník kladiva - Kubíček (27), M. Vondra (29), Formánek (33).
Vrchník - Dvořák, Horáčková, Kubíček, Lebr, Simon (19).
MaV - Kubíček (14, 20, 29), Vlasák (14), Nešvera (28, 29).
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Svolavatelna - Světlíková (26).
Další rozhodčí - Horvátková, Jílek, Křivánek, Osolsobě, Zouhar (27).
Jiné
29 - Mezi závodníky stále přetrvávají nejasnosti týkající se klubových/oddílových dresů za klubový/oddílový dres je nutné považovat vedle horního dílu i díl dolní.
Trenéři tyčkařů neustále opouštěli svůj vymezený sektor a museli být ukázňováni rozhodčími,
což jistě nepřispělo k jejich dostatečnému soustředění na práci.
33 - V některých soutěžích startovalo málo závodníků (např. ve skoku o tyči mužů šest), což
je pro extraligu až nedůstojné.

Havířov, 15. 7. 2018

Rudolf Šimek
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2. Sumář ze Zpráv HR, rok 2018, 2. část
Sumář z doručených zpráv
11. 30. 03. 2018 Olomouc, 10 km chůze pro 1. kolo extraligy mužů a žen a 1. kolo I. ligy
mužů, Iva Machová, Olomouc.
12. 14. 04. 2018 Milovice, 10 km chůze pro 2. kolo I. ligy mužů, Karel Hoferek, Bradlec.
14. 19. 05. 2018 Praha, 1. kolo extraligy mužů a žen, Martin Tipka, Praha.
16. 19. 05. 2018 Kolín, 1. kolo I. ligy mužů a žen, sk. B, Jaromír Prokeš, Roztoky.
17. 19. 05. 2018 Opava, 1. kolo I. ligy mužů a žen, sk. C, Jaroslav Chalupa, Havířov.
19. 01. až 03. 06. 2018 Kolín, Mistrovství ČR juniorů, juniorek, dorostenců, dorostenek,
starších žáků, starších žákyň, mladších žáků a mladších žákyň ve vícebojích, Josef Holub,
Kolín.
20. 04. 06. 2018 Praha, Mítink EA - Memoriál Josefa Odložila, Ladislav Kňákal, Praha.
22. 09. 06. 2018 Praha, 2. kolo I. ligy mužů a žen, sk. A, Ladislav Kňákal, Praha.
23. 09. 06. 2018 Nové Město nad Metují, 2. kolo I. ligy mužů a žen, sk. B, Luděk Skalický,
Pardubice.
24. 09. 06. 2018 Třinec, 2. kolo I. ligy mužů a žen, sk. C, Rudolf Šimek, Havířov.
28. 16. a 17. 06. 2018 Kladno, Mistrovství ČR mužů a žen ve vícebojích, Jakub Kubálek,
Kladno.
29. 23. a 24. 06. 2018 Praha, Mistrovství ČR juniorů, juniorek, dorostenců a dorostenek
na dráze, Marcela Horáčková, Praha.
30. 30. 06. 2018 Pacov, 3. kolo I. ligy mužů a žen, sk. A, Ladislav Kňákal, Praha.
35. 28. a 29. 07. 2018 Kladno, Mistrovství ČR mužů a žen na dráze, Jakub Kubálek, Kladno.
Zprávy, které nebyly doručeny ke dni zpracování (sumář bude v dalším zpravodaji)
13. 06. 05. 2018 Praha, Mistrovství ČR v maratonu mužů a žen, Zdeněk Simon, Praha.
15. 19. 05. 2018 Kladno, 1. kolo I. ligy mužů a žen, sk. A, Vladimír Veselý, Beroun.
18. 26. 05. 2018 Praha, 10 km chůze pro 3. kolo I. ligy mužů, sk. C, Blanka Buřilová, Praha.
21. 06. 06. 2018 Ostrava, Malý kontinentální pohár, Ludmila Pudilová, Olomouc.
25. 10. 06. 2018 Zeleneč, 10 km chůze pro 3. kolo I. ligy mužů, sk. A, B, Martin Tipka, Praha.
26. 13. 06. 2018 Ostrava, Mítink IAAF - Zlatá Tretra Ostrava, Aleš Novotný, Ostrava.
27. 16. 06. 2018 Vyškov, Mezistátní utkání ČR - Maďarsko - Polsko - Slovensko - Slovinsko
juniorů a juniorek, Jindřich Šálek, Brno.
31. 30. 06. 2018 Mladá Boleslav, 3. kolo I. ligy mužů a žen, sk. B, Bořivoj Všetečka, Jablonec
nad Nisou.
32. 30. 06. 2018 Uherské Hradiště, 3. kolo I. ligy mužů a žen, sk. C, Jozef Mojžiš, Uherské
Hradiště.
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33. 01. 07. 2018 Ostrava, 2. kolo extraligy mužů a žen, Ivana Roztočilová, Ostrava.
34. 14. 07. 2018 Nové Město nad Metují, 10000 m chůze pro 4. kolo I. ligy mužů, sk. A, B,
Ondřej Veverka, Černilov.
Hodnocení práce rozhodčích u cílové kamery, startérů a vrchníků
11, 12 - Bez problémů.
14 - Práce rozhodčích u cílové kamery a startérů byla výborná, práce vrchníků byla dobrá,
připomínky k některým jednotlivcům - viz část Chyby v rozhodování. Před začátkem závodů
byl za přítomnosti hlavního rozhodčího, startéra a rozhodčího u cílové kamery proveden její
nulový test.
16 - Práce rozhodčích u cílové kamery a startérů byla výborná, práce vrchníků byla dobrá.
17 - Práce rozhodčího u cílové kamery byla dobrá. Prostudováním záznamu doběhu štafety
žen na 4x400 metrů podle klubových/oddílových dresů dopomohl ke stanovení pořadí
několika štafet, jejichž finišmanky měly jiná startovní čísla, než bylo uvedeno v zápise.
Jednalo se o nekázeň ze strany klubů/oddílů. Práce startérů byla velmi dobrá, o čemž svědčí,
že během závodů nedošlo k žádné diskvalifikaci pro porušení pravidel o startu. Všichni
vrchníci pracovali dobře, drobné nedostatky, které neovlivnily výsledky, jsou uvedeny v části
Chyby v rozhodování.
19 - Rozhodování rozhodčích u cílové kamery bylo na vynikající úrovni. Práce startérů byla
příkladná a na profesionální úrovni. Nebylo třeba řešit žádné závažnější problémy, jen občas
museli být vrchníci důraznější k pohybu trenérů a rodičů v blízkosti sektorů soutěží v poli.
20 - Práce rozhodčího u cílové kamery a startérů bez připomínek, práce vrchníků - viz část
Chyby v rozhodování.
22 - Práce rozhodčího u cílové kamery bez připomínek, jen u běhu na 800 m mužů nebyly na
záznamu z cílové kamery uvedeny časy jednotlivých závodníků, takže časy uvedené ve
výsledcích byly stanoveny na základě ručně změřeného času prvního závodníka. Práce
startérů bez připomínek, práce vrchníků - viz část Chyby v rozhodování.
23 - Rozhodčí u cílové kamery, startéři i všichni vrchníci pracovali dobře, bez problémů.
24 - Práce rozhodčích u cílové kamery i startérů byla kvalitní, bez připomínek. Vrchník vrhu
koulí a hodu oštěpem bez zásadních problémů, pouze mohl být ráznější, vrchník hodu
diskem a hodu kladivem měl častěji provádět kontrolu náčiní.
28 - Cílová kamera byla vyhodnocována ON LINE SYSTEM s.r.o. za asistence hlavního
rozhodčího, práci lze jednoznačně hodnotit jako profesionální a bezproblémovou. Startéři
předvedli ukázkovou činnost. Vrchníci bezchybně řídili tým rozhodčích. Pozitivně je třeba
hodnotit i jejich autoritativní přístup k řízení soutěží, vše probíhalo přesně podle jejich
pokynů. Dále je třeba ocenit schopnosti vrchníka při reakci na technický problém se zápisem
a rozdělením závodníků do skupin při vrhu koulí mužů. Chyba ON LINE SYSTEM s.r.o.
způsobila drobné zpoždění soutěže, které však nemělo vliv na časový pořad.
29 - Práce rozhodčích u cílové kamery, startérů i vrchníků byla bez problémů.
30 - Práce rozhodčího u cílové kamery i startérů byla bez chyby.
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35 - Cílová kamera byla vyhodnocována společností ON LINE SYSTEM s.r.o. za asistence
vrchníka běhů a hlavního rozhodčího, práci lze hodnotit jako profesionální
a bezproblémovou. Také startéři odvedli profesionální práci bez sebemenší chyby
či zaváhání. Všichni vrchníci pracovali svědomitě a vždy v duchu pravidel. Občas se
vyskytovaly chyby při komunikaci s režií závodů.
Hodnocení technické čety
14 - Technická četa pracovala dobře.
16 - Technická četa pracovala velmi dobře.
17 - Technická četa pracovala spolehlivě, jediným nedostatkem bylo opožděné dodání
štafetových kolíků na start běhu na 4x100 metrů žen.
19 - Technická četa byla složena z členů TJ Sokol Kolín - atletika.
20 - S výjimkou nepřipraveného sektoru pro trojskok mužů a nedodání praporků pro
rozhodčí do sektoru pro hod míčkem dívek bez připomínek.
22, 23, 24, 28, 29, 30, 35 - Bez připomínek.
Zajištění závodů pořadatelem a spolupráce s ním
12, 14, 16, 20, 29, 30 - Dobré.
17, 19, 22, 23, 24, 28, 35 - Vynikající.
Připomínky k časovému pořadu
12, 14, 19, 22, 29, 30 - Bez připomínek.
16 - Časový pořad byl i přes nedostatek rozhodčích dodržen.
17 - Časový pořad byl dobře sestaven a dodržován až do zahájení běhu na 4x100 metrů žen,
kdy došlo ke zpoždění cca o 15 minut. Příčinou byly dva běhy na 1500 metrů mužů, následný
přesun startérů a již zmiňované opožděné dodání štafetových kolíků na start běhu
na 4x100 m žen. Zpoždění se už do konce závodů nepodařilo dohnat.
20 - Bez připomínek, do budoucna by však bylo vhodné vyhnout se kolizi vrhu koulí mužů
a hodu oštěpem mužů.
23 - Bez připomínek, snad jen na hod diskem by při počtu závodníků větším než 12 bylo lepší
dát více než pouhou hodinu, pak se nestíhá rozcvičení další kategorie.
24 - Časový pořad byl dodržen.
28 - V sedmiboji žen bez připomínek. Zdržení v časovém pořadu nastalo při desetiboji mužů,
a to až při druhé skupině hodu oštěpem a závěrečném běhu na 1500 metrů.
35 - V sobotu 28. 7. 2018 nebyl časový pořad nastaven plynule - časová prodleva mezi
dopoledním a odpoledním programem nebyla příliš komfortní.
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Stav jednotlivých sektorů - závady
11 - Tradiční trať, která byla v místech křížení cest dobře značená nebo zajištěná technickou
četou.
14 - Hod kladivem neprobíhal na stadionu, ale byl přesunut na závodiště v Ruzyni. Zdejší klec
neodpovídá pravidlům - je příliš nízká a otevřená (chybí koncové pohyblivé díly). Dalším
nedostatkem byly špatně viditelné čáry vymezující výseč (nepříliš výrazné lajnování).
Vhodnější by bylo použití pásek běžně užívaných pro vytyčování výsečí. Při příjezdu
rozhodčích a začátku rozcvičování závodníků nebyl sektor vybaven.
Na značné části běžeckého oválu jsou zdeformované či rozebrané vnitřní obrubníky (při
závodech byly nahrazeny kužely), přičemž koncové části osazených dílů obrubníků často
zasahují do první dráhy. Po urovnání do správné polohy nekopírují tyto díly po celé své délce
vnitřní čáru první dráhy.
Nové tyčkařské doskočiště je umístěno příliš blízko běžeckého oválu a je zde nebezpečí kolize
se závodníkem v první dráze.
16, 17, 28, 35 - Bez závad.
19 - Všechny sektory používané v rámci závodů byly perfektně připraveny.
20 - Stav obrubníku kolem celého běžeckého oválu byl na začátku závodů 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, k částečnému zlepšení došlo až v průběhu závodů - viz zpráva zástupce
hlavního rozhodčího - instruktora.
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.
22 - U trojskoku žen bylo před zahájením soutěže z bezpečnostních důvodů vyměněno
odrazové břevno.
K vrhu koulí žen byly pořadatelem dodány pouze 2 koule o hmotnosti 4 kg.
U hodu kladivem žen i mužů se s pohyblivým síťovým dílcem širokým 2 m uchyceným na
pravém předním okraji klece manipulovalo jen velmi obtížně.
23 - Levý stojan pro skok o tyči zadrhává a i přes mazání a snahu o údržbu se velmi špatně
nastavuje.
24 - Sektory byly tradičně, v mezích možností, dobře připraveny (např. chybělo optické
měření délek a někde ukazatelé výkonů).
29 - Hod kladivem probíhal na stadionu TJ Sokol Praha Královské Vinohrady, kde je
instalována nová klec, která je v horní části málo napnutá. Pokusy byly měřeny pásmem.
Vrh koulí probíhal mimo stadion. Časový limit na provedení pokusu byl měřen stopkami
(není tam přívod elektřiny). Pokusy byly měřeny opticky.
30 - Doskočiště pro skok o tyči 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 hranu stojanů.
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Chyby v rozhodování
11, 12, 16, 19, 24, 29 - Žádné chyby v rozhodování se nevyskytly.
14 - U skoku do dálky žen nepsali rozhodčí ruční zápas měření rychlosti větru.
U skoku o tyči spouštěl rozhodčí pozdě časomíru odpočítávající časový limit na provedení
pokusu (zejména v případě po sobě jdoucích opravných pokusů závodníka/závodnice, kteří
již zůstali v soutěži samotní - až 8 minut mezi jednotlivými pokusy).
U řady soutěží v poli rozhodčí nepoužívali žluté praporky pro signalizaci nebezpečí vypršení
časového limitu na pokus (ač byly do soutěžních sektorů dodány).
Svolavatelna + hod diskem: Svévolný příchod diskařů do soutěžního sektoru, ve kterém ještě
probíhal hod diskem žen (zpoždění proti časovému pořadu). Na obranu rozhodčí ve
svolavatelně: Nebylo v silách jediné rozhodčí zabránit velké skupině vrhačů v jejich
rozhodnutí (vstupu na sportoviště). Vrchník disku následně závodníky ze soutěžního sektoru
nevykázal.
Byla podána stížnost závodníkem Jiřím Sýkorou (PSK Olymp Praha) na vrchníka disku za
odmávání nezdařeného pokusu z důvodu vypršení časového limitu (podle tvrzení samotného
závodníka a po soutěži i ostatních rozhodčích byl pokus zahájen v limitu). Závodník podal
okamžitý ústní protest s požadavkem na nový náhradní pokus, který ovšem vrchník bez
váhání zamítl. Písemný protest k jury nebyl podán, ale závodník byl evidentně poškozen.
Podle očitých svědků vrchník v průběhu soutěže v řadě případů nevěnoval dostatečnou
pozornost jejímu průběhu, z čehož pramenily chyby. Chybu nesou i ostatní rozhodčí u disku,
kteří v okamžiku sporu nezakročili, ačkoli si byli pravděpodobně chybného rozhodnutí
vrchníka vědomi.
17 - Vrchník trojskoku mužů předčasně zvedal bílý praporek, aniž závodník opustil doskočiště
předepsaným způsobem. Po upozornění se toto již neopakovalo. Rozhodčí v cíli si při běhu
na 4x400 metrů žen neověřili před čtvrtým úsekem správnost startovních čísel finišmanek
podle startovní listiny. Vznikl tak problém s určením pořadím /neukázněné týmy si přehodily
členky na jednotlivých úsecích/. I tento nedostatek se dále neobjevil.
20 - Zásadní chyby v rozhodování, které by měly vliv na průběh nebo výsledky závodů, se
nevyskytly. Drobné chyby v rozhodování byly následující:
U skoku do výšky hochů došlo k porušení pravidla 180 odst. 3 písm. a) Pravidel atletiky, když
1 závodník použil pro usnadnění rozběhu a odrazu místo kontrolní značky (dodané nebo
schválené pořadatelem) botu.
U skoku o tyči mužů došlo k porušení pravidla 180 odst. 2 písm. a) Pravidel atletiky - Po
zahájení soutěže není dovoleno používat pro cvičné účely rozběhovou dráhu, když
1 závodník vběhl na tuto dráhu a absolvoval na ní krátký sprint v době, kdy vrchník dal
jinému závodníkovi najevo, že je vše připraveno k zahájení jeho pokusu, čímž již běžela doba,
kterou měl tento závodník pro pokus vymezen.
U skoku do dálky mužů i žen a trojskoku mužů došlo k porušení pravidla 144 odst. 3 Pravidel
atletiky - Pro účely tohoto pravidla jsou následující příklady konání soutěžících považovány za
napomáhání, a proto nejsou dovolené:
e) Pomoc, rada nebo jiná podpora od kteréhokoliv činovníka soutěže, která nesouvisí nebo
není vyžadovaná vzhledem k úloze tohoto činovníka v probíhající soutěži (konkrétně
označení místa odrazu vrchníkem).
U vrhu koulí mužů posuzoval vedoucí rozhodčí v poli dopad náčiní z příliš velké vzdálenosti
od výseče pro dopad náčiní.
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22. U skoku do dálky žen i mužů nebylo dodrženo pravidlo 184 odst. 11 Pravidel atletiky větroměr byl umístěn ve vzdálenosti menší než 20 m od odrazového břevna.
23 - Kromě drobných chyb v zápisech a při zvedání praporku nebyly jiné chyby zjištěny.
Drobné chyby byly vysvětleny a odstraněny na místě.
28 - Drobné chyby se vyskytly při měření časových limitů u skoku o tyči, což bylo vyřešeno
ihned v průběhu soutěže.
30. Zásadní chyby v rozhodování, které by měly vliv na průběh nebo výsledky závodů,
se nevyskytly. Drobné chyby v rozhodování byly následující:
Při běhu na 800 m žen byly po celou dobu závodu ponechány na místě kužely umístěné pro
usnadnění identifikace obloukové čáry dovolující závodnicím seběhnout do první dráhy,
na čarách, bezprostředně před průsečíky obloukové čáry s čarami vymezujícími jednotlivé
dráhy.
Při běhu na 1500 m mužů bylo pořadí závodníků v cíli zachycené rozhodčími neúplné
a chybné, správné pořadí se podařilo určit až ve spolupráci s vedoucími některých družstev.
Při skoku do dálky mužů a žen i trojskoku mužů a žen občas docházelo k signalizaci zdařených
pokusů bílým praporkem ještě před tím, než závodníci a závodnice opustili doskočiště.
35 - Chyby v rozhodování nebyly v průběhu závodů zjištěny. Drobná organizační chyba se
vyskytla při odvádění oštěpařek ze soutěžního sektoru, když závodnice neopustily stadion
přes mix zónu. Byl to ovšem ojedinělý případ.
Další připomínky hlavního rozhodčího
14 - Vzhledem ke skutečnosti, že hod kladivem probíhal na jiném stadionu, byla pro
závodníky a rozhodčí zajištěna autobusová přeprava mezi oběma sportovišti. Po skončení
hodu kladivem žen však závodnice i rozhodčí museli 45 minut čekat na příjezd autobusu.
V důsledku toho došlo ke zpoždění začátku hodu diskem žen (stejné závodnice i komise
rozhodčích) a následně navazujících hodu diskem mužů a vrhu koulí žen.
Chyby režie závodu:
Hlasatel mluví do startovní procedury, u řady běhů chyběl domluvený jingle => matení
startérů, svévolné zvonění závodníkům při vbíhání do posledního kola prostřednictvím
zvukové aparatury, ačkoli oficiální zvonec byl společně s ukazatelem kol v blízkosti dráhy
obsluhován příslušným rozhodčím.
Pozdě dodané startovní listiny pro běhy na 200 metrů a 4x100 metrů mužů do svolavatelny chyba řídícího pracovníka soutěže.
Pro měření časů běžeckých soutěží byly použity 2 certifikované cílové kamery - výrobní čísla
343603 a 343820, pro běžecké soutěže byl použit certifikovaný větroměr výrobního čísla
3/1/782 a pro soutěže v horizontálních skocích byl použit certifikovaný větroměr výrobního
čísla 3/1/452.
Pro soutěže v horizontálních skocích, ve vrhu koulí, hodu diskem a hodu oštěpem bylo
použito optické měření délek.
Na závodech nebyl přítomen dopingový komisař.
Nebyl podán žádný písemný protest k jury.
Závody proběhly bez vážnějších zranění. Drobná zranění ošetřila přítomná lékařka.
16 - Podle zpravodaje řídícího pracovníka soutěže nebyly nedostatky v rozhodování
rozhodčích, ale v nedostatečném počtu rozhodčích dodaných pořadatelem, ač se vědělo, že
ve stejný den probíhá stejná soutěž na Kladně a extraliga v Praze.
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17 - Poměrně málo úsekových rozhodčích bylo u překážkových běhů. U závěrečných štafet
byly počty úsekových rozhodčích posíleny o rozhodčí z ukončených soutěží v poli.
Vrchník skoku o tyči umožnil závodníkům kolem rozběžiště použít jako kontrolní značky pro
rozběh obuv, případně křídu. Doporučení pro pořadatele: zajistit větší barevnou škálu značek
pro rozběh (převládala žlutá barva a při počtu i více než 20 závodníků vzniká pro závodníky
nepřehledná situace na rozběhu).
Pro příště by měl pořadatel mít připravenu sadu startovních čísel pro běžce mimo bodování
na tratích 800 metrů a delších. Je nutné vyřešit přidělení startovních čísel již před psaním
startovních listin, aby se neopakovala situace, kdy ve druhém běhu na 1500 metrů mužů
startovali 4 běžci bez startovních čísel, což činilo problémy rozhodčím v cíli.
Během závodů bylo vykázáno z plochy několik trenérů i vedoucích družstev, ale situace se
často opakovala. Je to stálý neduh na našich stadionech.
Ústroj rozhodčích byla až na několik výjimek dobrá, bílá trička s logem ČAS.
Hlavní rozhodčí celkově hodnotí průběh závodů jako velmi dobrý, nebyl podán žádný protest
ani nedošlo k vážnějšímu zranění.
Dobrou práci odvedl i hlasatel, který průběžně informoval přítomné jak o startovních
listinách, tak o výsledcích soutěží.
Počasí bylo optimální - beze srážek, zpočátku chladnější a větrné, později se oteplilo.
20 - V běhu na 400 m mužů byl na základě e-mailu zaslaného ČAS dne 7. 6. 2018 soutěžním
oddělením IAAF, jako reakce na e-mail zaslaný tomuto oddělení dne 4. 6. 2018 USATF,
z výsledků uvedeného běhu vyřazen jeho vítěz, kterým byl časem 44.42 hendikepovaný
závodník Patrick Blake Leeper, 1989, USA, který běh absolvoval na protézách, jež
neodpovídají Para track & field rules, čímž došlo k porušení pravidla 144 odst. 3 Pravidel
atletiky - Pro účely tohoto pravidla jsou následující příklady konání soutěžících považovány
za napomáhání, a proto nejsou dovolené:
d) Použití mechanické pomůcky, pokud soutěžící neprokáže, že získání výhody oproti těm,
kteří takovou pomůcku nemají, je nepravděpodobné.
Hlavní rozhodčí děkuje pořadateli za velmi dobrou organizaci a rozhodčím za kvalitně
odvedenou práci.
22. Běhy byly měřeny certifikovanou cílovou kamerou Timetronics, výrobní číslo 4/4/80,
u které byl před zahájením závodů proveden nulový test.
Rychlost větru byla měřena u běhů kalibrovaným digitálním větroměrem Timetronics,
výrobní číslo 3/1/882, a u skoku do dálky a trojskoku kalibrovaným mechanickým
větroměrem C.T.M. Praha, WR3, výrobní číslo 0612884.
U běhů na 5000 m žen i mužů poskytl pořadatel závodnicím a závodníkům vzhledem
k povětrnostním podmínkám osvěžení.
Ke skoku do výšky žen byl dodán zápis, ve kterém byla chybně určena jedna z následných
výšek.
Někteří závodníci a některé závodnice nerespektovali zákaz rozcvičování na rovince v horní
části tribuny atletického stadionu SK Slavia, který byl uveden v propozicích závodů
zveřejněných na webové stránce ČAS - http://www.atletika.cz, a na který byli rovněž
upozorněni vedoucí družstev před zahájením závodů na technické poradě.
V průběhu závodů nedošlo k žádnému vážnému zranění, menší zdravotní problémy
2 závodníků a 1 závodnice vyřešil na místě přítomný lékař.
Hlavní rozhodčí děkuje pořadateli za velmi dobrou organizaci a rozhodčím za kvalitně
odvedenou práci.
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23 - Kladiva nebyla po zvážení a změření označena, takže po jejich hromadném dopravení
do soutěžního sektoru, který byl mimo stadion, neměli rozhodčí možnost zkontrolovat,
že si některý závodník nepřinesl s sebou kladivo nezvážené a nezměřené. Ostatní náčiní bylo
značeno.
24 - Startovní čísla byla pouze jednostranná, běžci startující mimo bodování neměli startovní
čísla vůbec, což komplikovalo práci rozhodčím v cíli. Úseky byly obsazeny pouze z části
(pomáhal zde i hlavní rozhodčí), málo rozhodčích bylo také v cíli. Označení zvážených
a změřených kladiv nevydrželo celou dobu trvání soutěže.
28 - Bez připomínek.
29 - Taková soutěž by si zasloužila, aby všechny soutěže proběhly na stadionu.
30 - Běhy byly měřeny certifikovanou cílovou kamerou Timetronics, 2D 100, výrobní číslo
4/4/31.
Rychlost větru byla měřena u běhů kalibrovaným digitálním větroměrem Timetronics,
Windspeed, výrobní číslo 3/1/801, a u skoku do dálky a trojskoku kalibrovaným
mechanickým větroměrem C.T.M. Praha, WR3, výrobní číslo 09063392.
Hlavní rozhodčí velice kladně hodnotí ozvučení soutěžních sektorů pro skok o tyči, skok do
dálky, trojskok, hod diskem a hod oštěpem.
V průběhu závodů nedošlo k žádnému vážnému zranění, drobná poranění vyřešila na místě
přítomná zdravotnice.
Hlavní rozhodčí děkuje pořadateli za velmi dobrou organizaci a rozhodčím za kvalitně
odvedenou práci
35 - Bez připomínek. Během závodu došlo ke zranění 1 závodnice, která byla po ošetření
přítomnou lékařkou převezena na kontrolu do kladenské nemocnice.

Zlín, 10. 8. 2018

Milena Opavská
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