
Zápis 

ze schůze KR ČAS, která se uskutečnila 15. června v Praze na stadionu ASK Slavia 
Praha od 9:30 hod. 

 

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

Přítomni ČAS: D. Bor, O. Marešová  

Omluveni KR: M. Opavská 

 

1. Zahájení 

Komisi zahájil předseda Jakub Kubálek 

Zapisovatelka: Oldřiška Marešová 

Hlasování o zrušení ověřovatele zápisu: odhlasováno, ověřovatel zrušen 

 

2. Program: 

a) Spolupráce KR ČAS a pracovní skupiny ,,rozhodčí“ 
b) Plán školení (seminář instruktorů – úprava termínu, školení NTO) 
c) Zpráva HR – elektronická 
d) Návrh na doplnění člena KR 
e) E-learning 
f) Různé 
 

Hlasování o schválení programu: všichni pro, program schválen 

 

3. Spolupráce KR ČAS a pracovní skupiny ,,rozhodčí“ 

Předseda KR informoval komisi o dosavadních výsledcích spolupráce. 

Dále došlo na představení vize marketingové kampaně a předání informací k výpravám na 
zahraniční akce. 

 

4. Informace k odkladu směrnice pro odměňování 

Od letošní letní sezony jsou HR a ZHR-I odměňováni na základě příkazních smluv pro 
republikové akce a extraligu. Do budoucna v plánu rozšíření na nižší ligu až do II. ligy.  

Úkol pro soutěžní oddělení ČAS: ke smlouvám přikládat průvodku. 

 

 



5. Elektronická delegace a zpráva HR 
 

L. Pudilová a A. Dvořáková shrnuly první zkušenosti z testování elektronické delegace a zprávy 
HR na MČR 22 a gigantu. 

Úkol soutěžní oddělení ČAS: zkompletovat připomínky a předat ON LINE SYSTÉMU ke 
zpracování. 

 
 

6. Systém vzdělávání: 

Aktualizace plánu seminářů/školení: 

18.10. – setkání komise rozhodčích: Veletov od 16:00 (19.-20. 10. Veletov zasedání SK, ŘP) 

9.- 10. 11. Seminář IR v Pardubicích, úkol SOU ČAS zajistit ubytování, návrhy do konce srpna 
na mail omaresova@atletika.cz 

30.11. Školení chůze, návrhy do konce srpna OM  

Školení NTO (national technical offical) na jaře 2020 - Národní panel bude vycházet ze 
struktury školení ITO  

 

7. Ostatní: 

Návrh doplnění A. Dvořákové do komise rozhodčích: bude předneseno na pondělním 
předsednictvu. 

Aktuální rozdělení kompetencí:  

J. Kubálek – předseda KR 
V. Veselý - školení 
O. Veverka – pravidla 
A. Dvořáková – databáze 
M. Tipka – metodika 
L. Pudilová – mezinárodní úsek 
R. Šimek – IR 
M. Opavská – delegace, zprávy HR 
 

Úkol soutěžní oddělení: doplňovat na webu změny v pravidlech – ,,Změny pravidel k….“ 

           + rozeslat přímý mail o změnách na všechny rozhodčí 

Proběhla diskuse k výkladu pravidel 126 a 180. 

 

 

Příští jednání komise rozhodčí: 18. října ve Veletově 


