
Zápis 

ze schůze KR ČAS, která se uskutečnila 1. 12. 2018 v Penzionu U Svatého Jana  

v Hradci Králové od 13 hod. 

 

Přítomni: 

KR ČAS: J. Kubálek, L. Pudilová, M. Opavská, V. Veselý, R. Šimek, O. Veverka, M. Urban, 
M. Tipka,  

Soutěžní oddělení ČAS: O. Marešová 

KR KAS: 

Nepřítomni:  

KR ČAS: J. Polách, V. Žák, 

 

1. Zahájení, 

Schůzi zahájil O. Veverka 

2. Program 

1) Informace k úpravám databáze rozhodčích 
2) Informace ze školení 2018, plán školení 2019 
3) Informace k delegacím na halovou sezonu 2019 
4) Návrhy na ústřední rozhodčí 
5) Jubilea 
6) Různé 

 
3. Informace k úpravám databáze rozhodčích 

J. Kubálek podal informaci o vývoji databáze, současném stavu jejího naplnění a informoval 
přítomné zástupce krajů o postupu práce s databází. Na zástupce krajů byl odeslán podrobný 
manuál. 

K problematice proběhla diskuse: 

Z. Budínský dotaz proč nejsou v databázi vidět rozhodčí z Jablonce, když se databáze předávala 
pověřeným pracovníkům? Při odpovědi zjištěno, že část rozhodčích je zanesena chybně s 
otočeným pořadím jména a příjmení. 

 
4. Informace ze školení 2018, plán na rok 2019 

Informaci o akcích uskutečněných v roce 2018 podal V. Veselý. Proběhlo školení rozhodčích 
1. třídy v Pardubicích, školení specializace měření a vážení náčiní v březnu 2018 v Pardubicích. 
Pro malý zájem byl zrušen prolongační seminář pro rozhodčí 1. třídy a ústřední v Praze. 
Náhradní termín viz. plán školení na rok 2019. Proběhla diskuse ke školení rozhodčích 1. třídy, 
kdy byly problémy s délkou předepsané praxe u některých účastníků. Účastníci, kterých se to 
týká byly po zjištění upozorněni dopisem na posunutí začátku platnosti průkazu až splní 



požadovanou délku praxe. Po aktualizaci databáze by se podobným případům mělo v budou 
zamezit.  

V. Veselý informoval o plánu školení na rok 2019. V březnu proběhne přesunutý prolongační 
seminář v Praze. Dále je na listopad plánován prolongační seminář v Turnově a v Olomouci.  
V listopadu se uskuteční odborný seminář specializace chůze a seminář pro jmenování 
ústředních instruktorů. Plán školení pro rok 2019 bude umístěn na web. Přihlášky musí být 
důsledně zasílány přes komise rozhodčích krajských atletických svazů na adresu uvedenou v 
plánu školení pro rok 2019. Na jiné přihlášky nebude brán zřetel. 

 

5. Informace k delegacím na halovou sezonu 2019 

M. Opavská informovala přítomné o delegacích hlavního rozhodčích a zástupců hlavního 
rozhodčího-instruktor (ZHR-I), které schválila komise rozhodčích na předchozím zasedání. 
 

6. Návrhy na jmenování ústředních rozhodčích 

Komisi rozhodčích byl doručen pouze jeden návrh na jmenování ústředním rozhodčím od 
komise rozhodčích Libereckého krajského atletického svazu, a to na jmenování Aleny 
Rychnové. Komise rozhodčích návrh projednala a rozhodla nejmenovat Alenu Rychnovou 
ústřední rozhodčí, z důvodů nesplnění kvalifikačních předpokladů (nedostatečná délka praxe).   
                                                                                               
7. Jubilea  

J. Kubálek předložil k projednání seznam rozhodčích, kteří v roce 2019 oslaví významná 
životní jubilea. Seznam byl projednán se zástupci krajů. Odsouhlaseným rozhodčím zašle 
soutěžní oddělení ČAS gratulaci. 

 

8. Různé  

R. Šimek požádal předsedy KR krajů, aby do 31. 7. 2019 zaslali seznam krajských instruktorů. 
Případně dalších vhodných kandidátů na ústřední instruktory. 

p. Vacek požádal o zasílání zápisů z KR ČAS na komise rozhodčích KAS. 

Z. Budínský kritizoval výše odměn technických delegátů a řídících pracovníků ČAS v 
porovnání s odměnami rozhodčích. O. Veverka vysvětlil důvody. Odměny těmto pracovníkům 
byly zvýšeny, ale jsou na ně kladeny větší nároky. Mimo jiné mají ve smlouvách přesně 
stanoveny povinnosti a za jejich neplnění jsou penalizovány v roce 2018. Plnění povinností je 
kontrolováno ze strany ČAS. V současné době je připravováno navýšení odměn hlavního 
rozhodčích na soutěžích ČAS. Dále doplnil, že už nyní je možné u rozhodčích vyplácet odměny 
za čas, který věnují přípravě závodu, například účast hlavního rozhodčího na jednání 
organizačního výboru. Je to otázkou dohody mezi pořadatelem a rozhodčím. 

 


