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Sumář ze Zpráv ZHR - I 2019 – 2. část

Další Sumář ze Zpráv ZHR – I obsahuje to nejpodstatnější ze Zpráv jednotlivých instruktorů
o rozhodování na nejdůležitějších závodech první části atletické sezony 2019 na dráze.
Konkrétně se jedná o následující akce:
Akce č. 15 – 18. 5. 2019 – 1. kolo extraligy M, Ž, Plzeň (ZHR – I – Tipková)
č. 21 – 31. 5 - 2. 6. 2019 – MČR ve vícebojích všech kategorií, Zlín (Boklažuk)
č. 22 – 3. 6. – Memoriál J. Odložila, Praha (Veselý)
č. 27 – 15. - 16. 6. – MČR M, Ž do 22 let na dráze, Praha (Mastík)
č. 28 – 20. 6. – Zlatá tretra, Ostrava (Pudilová)
č. 32 – 28. - 30. 6. – MČR juniorů a dorostu na dráze, Olomouc (Machová)
č. 34 – 26. - 27. 7. – MČR M, Ž na dráze, Brno (Kubíček)
K dnešnímu dni jsem obdržel zprávy všech delegovaných instruktorů. V drtivé většině se
vyjadřují kladně k práci rozhodčích.

Úroveň rozhodování
15 – Většina rozhodčích své úkoly zvládla, o některých pochybeních – viz dále.
21 – Na úrovni práce rozhodčích byla viditelná jistá nezkušenost se závody úrovně MČR,
přesto odvedená práce byla dobrá a průběžně se zlepšující. Instruktorem jsou především
kladně hodnoceny komise vrhu koulí a skoku o tyči.
22 – V odpovídající kvalitě – práce rozhodcovského sboru hodnocena instruktorem jako
velmi dobrá.
27 – Standardní práce rozhodčích, chyby v rozhodování nebyly zaznamenány, drobné
nedostatky byly spíše v oblasti pořadatelsko-technické.
28 – Všechny soutěže měly díky dobré práci sehraných skupin u disciplín hladký průběh.
32 – Celé závody proběhly bez větších problémů, nedošlo k žádnému většímu pochybení. O
menších je pojednáno dále.
34 – V průběhu jednotlivých soutěží nedošlo, ze strany rozhodčích, k žádné chybě, která by
ovlivnila jejich regulérnost.
Nedostatky
15 – Předčasná signalizace zdařenosti pokusů ve skoku do dálky, povolování rozcvičování
s náčiním na rozběhové dráze v průběhu soutěže ve skoku o tyči, v soutěži v hodu kladivem
žen zapisovatelka pouze opsala pořadí z počítače do ručního zápisu (i bez následné kontroly
vrchníkem), výsledky soutěže ve skoku do výšky mužů byly odevzdány bez určení pořadí
s odůvodněním, že pořadí udělá počítač. Neuspokojivá byla činnost úsekových rozhodčích,
mnohdy nevěděli, co mají dělat.

21 – Jisté problémy se vyskytly na začátku závodů především v oblasti TIC a distribuce zápisů
na jednotlivé sektory a pro hlasatele. Během prvního soutěžního dne nebyli k dispozici
rozhodčí v cíli, nebyly umístěny seběhové značky pro běh na 800 metrů a nebylo určeno
pořadí. Start jednoho běhu na 400 metrů neproběhl korektně, nebyl vrácen, a to především
proto, že zástupce startéra neměl pistoli ani píšťalku a signalizoval startérovi pouze
máváním. Minimálně v jednom případě byl povolen start závodníku, který neprošel
svolavatelnou. Komunikace vrchníka hodů s rozhodčími v poli nebyla ideální.
22 – Mezi drobné chyby lze počítat nezměření pouze proběhnutého pokusu dálkařem a
tolerovaná přítomnost jednoho trenéra v sektoru hodu oštěpem v průběhu soutěže žen.
28 – Mezi nedostatky lze uvézt špatné nastavení klece při prvních pokusech v hodu kladivem,
provádění cvičných pokusů bez náčiní během soutěže a předčasné zvednutí bílého praporku
pro pokus, který dopadl mimo výseč.
32 – Závodníci byli zaváděni ke startům sprintů příliš brzy, takže se jich tam mnoho
kumulovalo a rušili. Při závodě v chůzi (hoši i dívky, různé výkonnosti, v jednom závodě)
došlo k nesprávnému počítání kol u dívek. Některé ruční zápisy nebyly bez chyb (bylo
opraveno), ne vždy byl včas zvednut žlutý praporek u časového limitu, závodníci po ukončení
soutěže ne vždy odcházeli ze sektorů s rozhodčími.
34 – Mezi chyby v práci rozhodčích lze pouze uvézt opomenutí dostatečné kontroly stavu
ochranné klece pro hod kladivem, která způsobila drobné zranění přítomné rozhodčí a
tolerování chození tyčkařek s tyčí přes běžeckou dráhu pro rady ke svým trenérům.
K pořadatelům
15 – Rozhodčí ve svolavatelně pouze prezentovali závodníky a v několika případech pustili do
sektorů i závodníky bez startovního označení. Přivádění závodníků do sektorů a jejich
následné odvádění přes mix zónu nabylo na patřičné úrovni.
22 – Jako v předchozím roce došlo z důvodů časového programu k prostorové kolizi soutěží
v hodu oštěpem a ve vrhu koulí, což z hlediska bezpečnosti nebylo právě ideální.
27 – Na příklad – kladiva byla před soutěží připravena, ale nikdo se neměl k tomu, aby je
odnesl do sektoru, do svolavatelny přicházely zápisy na poslední chvíli nebo se zpožděním,
což mělo za následek další zpoždění při zahájení disciplíny. Odvážení koulí z dopadiště ke
kruhu bylo prováděno až na poslední chvíli v době, kdy se v kruhu už připravoval další vrhač,
což rušilo jeho soustředění.
28 – Finále Čokoládové tretry probíhalo v době, kdy byl na hřišti velký hluk při fandění jiných
soutěží a příliš hlasitá hudba. Startéři proto měli problém běhy mladých atletů v klidu
odstartovat.
32 – Jednotlivé sektory byly, po celou dobu soutěží, kvalitně připraveny a upravovány.
34 – Celé mistrovství bylo dobře připraveno, přípravě věnovali pořadatelé značnou energii.
Sektory byly dobře připraveny, technická četa pracovala, s jednou drobnou výjimkou, přesně
a rychle. Poznámka autora Sumáře, který byl členem sboru rozhodčích: nepěkné vůči
rozhodčím byl pozdní začátek vyplácení odměn za dobře vykonanou práci – začal až více než
hodinu po ukončení posledních soutěží druhého dne.

Počty rozhodčích
21 – Především prví dva dny se nesly ve znamení mírně nedostatečného počtu rozhodčích, a
to především kvůli zdvojení některých technických disciplín. Při skoku do výšky se vyskytl i
případ, kdy zdařenost pokusů signalizoval zapisovatel.
22 – Soutěží se zúčastnilo 45 delegovaných rozhodčích, neúčast – 0.
Technické vybavení
15 – V přípravě atletických zařízení na stadionu bylo leccos opominuto – v dálkařském
doskočišti chybělo cca 5 cm písku, výškařské doskočiště se těsně dotýkalo stojanů,
v rozběžišti pro skok o tyči chyběla označení po 0,5 m a 1 m vyznačující vzdálenosti od nulové
čáry, na dráze chyběly kužele označující přechody mezi rovnou a zakřivenou částí.
21 – Během prvního soutěžního dne nebyla k dispozici, při soutěži ve skoku do dálky,
náhradní deska s plastelínou.
22 – Celkově stav stadionu a jeho vybavení odpovídá požadavkům pro konání mistrovských a
evropských soutěží. Zbývá ale ještě dotáhnout drobnosti. Vedle rozběhové dráhy pro skok o
tyči nebyly umístěny značky ve smyslu pravidla 180, odst.3c. Plně automatické ovládání
stojanů pro skok o tyči, které se ovládají pomocí počítače, je skvělé. Má ale jeden nedostatek
spočívající v problému případného vypadnutí elektrického proudu. Na doskočišti pro skok o
tyči chyběly na šikminách čáry pro vyznačení svislé roviny (jako loni).
27 – Klec pro hod kladivem – poškozený úchyt pro síť.
34 – Rozběžiště pro soutěž ve skoku do výšky žen, která se konala mimo stadion (na
náměstí), mělo příliš pružný podklad, způsobující, po dopadu závodnic do doskočiště,
následné chvění stojanů i laťky.
K pravidlům
V průběhu první části atletické sezony na dráze se nevyskytly, dle zpráv instruktorů na
uvedených závodech, nesrovnalosti ve výkladu pravidel.
K soutěžní komisi
15 – Časové intervaly mezi zahájením soutěží v dlouhých hodech se nedařilo zachovat. Na
nátlak trenérů (přes nesouhlas HR) byl změněn směr rozběhu trojskoku mužů, což způsobilo
zpoždění začátku disciplíny přibližně o 30 minut.
32 – Jeden závod v trojskoku se konal, rozhodnutím technického delegáta, na opačnou
stranu.
Ke Zprávám ZHR – I
U některých Zpráv tradičně postrádám jmenovité hodnocení práce rozhodčích.
Jmenovité (kladné) hodnocení práce rozhodčích
HR – Běhounková (15), Kňákal (22), Dvořáková (27), Pudilová (32)

ZHR – Zajícová (22)
VR běhů – Belfínová (32)
VR skoků – Nemšovský (22)
Start – Forster, Hikish (15), Hanykýř (22, 27, 28, 34), Lebr (22, 27), Robovský (22), Šulcová
(28, 34), Boklažuk (29)
Kamera – Dvořáková (22), Mácha K. (27)
Úseky – Belzová (22)
Vrchník běhů – Fišrová (15), Simon (22)
V. výšky – Horáčková (22), Mikulič. J. (34)
V. dálky – Vindušková (22), Tipková P. (27)
V. tyče – Tipka M. (22), Vondra, Vondrová (27)
V. koule – Kubálek (22)
V. oštěpu – Vondra (22)
MaV – Kubíček (22)
Svolavatelna – Kubicová (22), Zouharová (27), Světlíková (28)
Další – Pivoňka (15), Mikuličová, Kubíčková (34)
Jiné
27 – Konstatovány méně citlivé vstupy režie do průběhu soutěží (zastavování závodníků
těsně před započetím pokusů). Dále: opakovaně se ukazuje, že není jednotně řešeno
obsazování míst u PC v sektorech. Nelze spoléhat na to, že se minutu před zahájením
disciplíny někdo objeví či neobjeví jako obsluha PC.
28 – Na vrub některých našich reprezentantů lze směřovat připomínky k jejich chování ve
svolavatelně (příchod na poslední chvíli, nevhodné dresy). Závěr soutěže poznamenal silný
déšť. Soutěž ve skoku do dálky byla proto ukončena během pátých pokusů, bez konzultace
s technickou delegátkou, byť tři závodníci je neabsolvovali (rozhodčí se o této skutečnosti
dozvěděli, jako všichni přítomní, od hlasatelů).

Havířov, 2. 8. 2019

Šimek

Sumář ze Zpráv HR, rok 2019, část 2.
Sumář ze Zpráv HR obsahuje postřehy a poznatky jednotlivých HR delegovaných na akce ČAS
za rok 2019, část 2.
Jsou to tyto akce:
11 - 13. 04. 2019 Olomouc - 10 km chůze pro 1. kolo extraligy M+Ž, 1. kolo I. ligy M+Ž
– HR Pudilová
14 – 11. 05. 2019 Milovice - 10 km chůze pro 2. kolo 1. ligy M+Ž - HR Košvancová
15 – 18. 05. 2019 Plzeň - 1. kolo extraligy M+Ž - HR Erna Linhartová
16 - 18. 05. 2019 Třebíč - 1. kolo 1. ligy M+Ž sk. A – HR Tůma
21 - 25. 05. 2019 Zlín – MČR ve vícebojích – HR Popelka
22 - 03. 06. 2019 Praha – Mítink EA – Memoriál Josefa Odložila – HR Kňákal
23 – 08. 06. 2019 Praha - 2. kolo 1. ligy M+Ž, sk. A – HR Kňákal
24 – 08. 06. 2019 Nové Město nad Metují – 2. kolo 1. ligy M+Ž sk. B, - HR Švercl
25 – 08. 06. 2019 Opava – 2. kolo 1. ligy M+Ž , sk. C – HR Opavská
26 – 09. 06. 2019 Zeleneč – 10 km chůze pro 3. kolo 1. ligy M+Ž, sk. A, B, - HR Tipka
27 - 15. 06. – 16. 06. 2019 - Praha - MČR M+Ž do 22 let na dráze – HR Dvořáková
31 - 23. 06. 2019 Stará Boleslav – 3. kolo 1. ligy M+Ž, sk. A – HR Hoferek
32 - 28. 06. 2019 Olomouc – MČR junorů a juniorek, dorostenců a dorostenek na dráze
- HR Pudilová
33 – 21. 07. 2019 Nové Město nad Metují - 1 000 m chůze pro 4. kolo 1. ligy M+Ž, sk. A, B
- HR Skalický
34 – 26. 07. – 27. 07. 2019 Brno – MČR M+Ž na dráze – HR Trojanec
35 - 3. 8. 2019 Přerov – 10 km chůze pro 4. kolo I. ligy M + Ž sk. C – HR Hořínek
Hodnocení práce
Rozhodčích u cílových kamer
11 - Online systém – čipová časomíra – bez problému
15, 16 - Spolehlivé
21, 24 - Online systém, perfektně
22,23,25 - Bez připomínek
26 - Byla použita čipová časomíra zajištěna pořadatelem. Kontrolně bylo provedeno ruční měření
časů.
29 – Rozhodčí cílové kamery zvládli celé závody výborně.
32 - Technická četa vše stíhala, úsekoví rozhodčí pomohli s překážkami.
31, 33, 34, 35 - Velmi dobrá práce, bez problémů
Startérů
11, 15, 16, 22, 23, 24, 25, 27, 31, 33, 34 - Bez připomínek
21 - Startérka byla spolehlivá, pomocník jednou neměl u sebe pistol na vrácení
26 - Startér nebyl delegován, jediný startovní výstřel provedl HR
29 – Startéři zvládli náročný program dobře a střídali se ve startování, jeden muže a druhý ženy
Vrchníků
11, 16, 27, 31, 33, 34, 35 - Bez připomínek
15 - Svolavatelna nepostřehla, že se odhlásila 1 štafeta (9 přihlášených) na 4 x 400 m a nechali
proběhnout dva běhy, neupozornili tech. delegáta. Ostatní vrchníci bez připomínek.
21 - Práce vrchníků byla hodnocena velmi dobře. Reagovali na připomínky a snažili se je co
nejrychleji napravit

22, 23 - Viz chyby v rozhodování
24 - Vrchníci měli průběh soutěže pod kontrolou
25 - Vrchník u skoku do výšky nebyl předpisově oblečen, neměl ani odznak rozhodčího
26 - Vrchník chůze a vrchník běhů, velmi dobrá práce
29 – Vrchníci přistoupili k soutěži velmi dobře. Rozhodování soutěže družstev je náročné v souvislosti
kombinací disciplín závodníků a jejich přesunů.
Ostatních rozhodčích
11 - Velmi dobrou práci odvedli počítači kol. Také obsluha osvěžovací stanice byla velmi dobře
zorganizovaná
15 - Bez větších chyb a připomínek
16. 33 - Dobrá
21, 25 - Většina pracovala spolehlivě, po celou dobu závodů.
22, 23 - Viz chyby v rozhodování
24 - Nebyly používány žluté praporky před vypršením 15 sec limitu na pokus
26, 29, 34 - Výborná, všichni rozhodčí odvedli skvělou práci
27 - HR kladně hodnotí práci všech rozhodčích, chyby v rozhodování nebyly zaznamenány
31 - Práce rozhodčích dobrá, žádné konkrétní připomínky
Hodnocení technické čety
11 - Odebírání čipů bez problému
15 - Zvládli i rychlé přestavění překážek v časovém presu (100 m př. Ž a 110 m př.M)
16 - Spolehlivě
21 - Zvládli to, museli být informováni o umístění překážek na lajně a umístění seběhových značek
22, 29 - Bez připomínek, pracovala velmi dobře
23, 25 - Svou práci zvládla, pro soutěže na dráze však mohla být početnější
24 - Skvěle fungující, velká pochvala
27 - Technická četa se snažila, reagovala na požadavky obratem, nicméně bylo znát nezkušenost
v samostatnosti
31 - V pořádku, zápisy zajišťovány dle potřeby, příprava a úklid překážek také
3. Technická četa vše stíhala, úsekový rozhodčí pomohli s překážkami
34 - Technická četa byla sehraná, spolehlivá a rychle plnila zadané úkoly. Výborná spolupráce s její
vedoucí. V pátek byly překážky sice na značkách, ale posunuty o cca 2 cm, což ale nemělo na průběh
závodu vliv.
Zajištění závodů pořadatelem
11, 15, 24, 25, 26, 31, 34, 35 - Vynikající
16, 22, 23, 27, 29, 33 - Dobrá
Připomínky k časovému pořadu
11 - Nejsou – všechny starty proběhly v souladu s časovým pořadem
15 - 100 m př. Ž 3 běhy čas pouze 15 min. mírný skluz v časovém pořadu
- Hody z klece po sobě následující, čas na 2. Kladivo jen 1hod. 25 min., potom se musí předělat
výseč na hod diskem, při plném počtu závodníků (20) a optickém měření vzdálenosti nelze stihnout,
skluz 20 min. Další skluz asi 10 min. hod oštěpem.
16, 25, 31 - Časový pořad dodržen
21 – Byl dodržen, jen v neděli na přání závodníků urychlen
22 - Bez připomínek, i když do budoucna opět doporučuji vyhnout se kolizi vrhů koulí mužů a hodu
oštěpem mužů
23 - Bez připomínek
24 - Časový pořad by se dal malinko zkrátit, ale mohlo to být ovlivněno menším počtem závodníků
26,29, 33, - Bez připomínek

27 - 15 minut zpoždění způsobené pozdní přípravou sektoru u kladiva
32 - Druhý den došlo ke zpoždění skoku o tyči dorostenek vzhledem k vysokému počtu účastnic
Připomínky k technickým nedostatkům na stadionu
11 - Trať byla předem vyměřena, IAAF certifikovaný okruh 1 300 m
15 - Doskočiště na tyčku propadlé – závodníci z vyšších výšek padají na rošt, lépe poskládat matrace
na roštu, upraveno v průběhu závodu
16, 21 - Sektory byly dobře připraveny
22 - Po provedené rekonstrukci lze stav stadionu i jeho vybavení označit jako velmi dobrý a
odpovídající požadavkům na pořádání mistrovských a mezinárodních soutěží. Výjimkou je jen
doskočiště pro skok o tyči, které stále neodpovídá pravidlu 183 odst. 1 POZN. Pravidel atletiky
– Na úrovni vnitřní strany hrany horního okraje zarážecí strany skříňky musí být kolmo na osu
rozběhové dráhy nakreslena 10 mm široká čára (tzv. nulová čára) výrazné barvy
23 - HR doporučuje pořadateli - 1. Vyměnit cívku s kabelem ke startovní pistoli
2. U skoku do výšky žen i mužů se obtížně manipulovalo s podpěrou pro laťku na levém stojanu –
opakující připomínka
3. U skoku do dálky a trojskoku žen i mužů nebyl povrch doskočiště zarovnán do úrovně odrazového
břevna – pravidlo 184 odst. 7 Pravidel atletiky
4. K hodu oštěpem mužů bylo pořadatelem dodáno málo kontrolních značek pro usnadnění rozběhu
5. U hodu kladivem žen i mužů se obtížně manipulovalo s pohyblivým síťovým dílcem širokým 2 m
uchyceným na pravém předním okraji klece – opakující se připomínka
24 - Na začátku soutěže chyběly značky na rozběžiště u oštěpu, pořadatelem byly ihned dodány
25, 26 - Bez připomínek
27 - Dráha byla pokryta velkým množstvím tartanové drti naplavené na vnitřních drahách, kluzký
povrch – uklizeno správcem až po upozornění HR .
Hod kladivem - pozdní příprava sektoru, hned v úvodu došlo ke zpoždění začátku soutěže a kladivo
bylo o 15 minut opožděno
U skoku vysokého, levý stojan - špatná manipulace s nastavením výšky, rozběžiště samá záplata a
bublina v místě odrazu, nutno opravit nebo aspoň doskočiště posunout, aby odraz nebyl v tomto
místě. Doskočiště nedrží na podložce, je nutné ho často rovnat, při mužské soutěži po každém
pokusu.
Skok o tyči – půlka soutěže se zapisovala pouze do ručního zápisu, Online systém mimo provoz –
slabé wifi ? – doporučení HR: kontrola včas před závodem.
Trojskok ženy – nefunkční optická míra, začátek soutěže měřen ručně, opticky měřeny až finálové
pokusy, kontrola optického měření provedena také před finálovými pokusy.
U všech technických disciplín v počátku chyběla proškolená obsluha počítače. Online systém má ve
svém programu (zápisy) chybně uvedeno značení – O - zdařený nikoli platný pokus. Dále při skoku
vysokém a skoku o tyči, když v soutěži zůstal jen jeden závodník, nešlo v systému Online nastavit
výšku požadovanou závodníkem, opět tedy ruční zápis.
29 – Sektory byly dobře připraveny a vybaveny
31 - Všechny sektory byly dobře připraveny, u vrhů chyběly stélky větru. U výšky chyběla stélka větru
a rozběh se křížil s rozběhem na tyč. Určen rozhodčí na hlídání rozběhů
32 - Nedostatky nebyly zjištěny.
33 - Dlouho nemohl pořadatel najít manuální ukazatel. Digitální měl velmi malá písmenka a byl
problém s čitelností. Chůze na 3 000 m žactva byla bez ukazatele. Na hlavní závod vše v pořádku.
34 - Sektory na stadionu byly včas připraveny a vybaveny. Platforma postavená na Náměstí svobody,
kde probíhala výška žen, byla postavena na poslední chvíli. (Přes maximální snahu pořadatele, byla
stavba zahájena se zpožděním, což pořadatel nemohl nijak ovlivnit). Rozhodčí výšky museli před
závodem dopravit doskočiště, které nebylo zkompletované. Bohužel stojany pro laťku zasahovaly pod
doskočiště a při dopadu závodnice do doskočiště docházelo k jejich rozkývání. Rozhodčí také objevili
technickou závadu na měřidle. Reservní měřidlo mělo zase vadnou aretaci.

Chyby v rozhodování
11, 15, 24, 25, 26, 29, 31, 35 - Nebyly
16 - Při hodu kladivem nebyla provedena kontrola měření dálkoměrem a pásmem, po domluvě
provedeno. U oštěpu již vše v pořádku
21 – Stalo se, že rozhodčí nezaznamenali kontrolní měření, neuhlídali značení křídou na tartan
22 - Zásadní chyby v rozhodování, které by měly vliv na průběh nebo výsledky závodů, se nevyskytly,
drobné chyby v rozhodování, které HR postřehl, byly následující:
- U skoku o tyči žen i mužů nebyly hodiny ukazující dobu, kterou má atlet pro pokus vymezen, občas
spuštěny v souladu s pokynem vrchníka
- U skoku do dálky mužů nebyl změřen nepovedený pokus závodníka, který nejprve opustil doskočiště
v souladu s pravidlem 185 odst. 2 Pravidel atletiky a poté se jim vracel zpět, došlo tak k porušení
pravidla 185 odst. 3 písm. e) Pravidel atletiky – Za nezdařený pokus se nepovažuje, jestliže atlet se
vrací doskočištěm, pokud jej předtím po skoku opustil v souladu s pravidlem P 185.2
23 - 1. V zápisu skoku o tyči žen bylo chybně určeno pořadí závodnic, které se umístily na 2. a 3.
místě pravidlo 181 odst. 8 písm. b) Pravidel atletiky
2. V zápisu skoku do dálky mužů byl u závodníka, který se umístil na 1. místě, uveden chybný výkon –
1,78 m, místo správného výkonu – 7,27 m
32 - U prvních překážkových běhů nebyly správně postaveny překážky na značkách – byly asi o pět
centimetrů vepředu. Nedostatky byly v ručních zápisech z trojskoku, kde nebylo správně určené
pořadí.
33 - Rozhodčí u ukazatele kol zapomínala změnit počet kol při vstupu vedoucího závodníka do cílové
rovinky. Muselo se jí to připomínat. Jinak vše v pořádku.
Další připomínky Hlavního rozhodčího
11 - Čipová časomíra pracovala bez problému v průběhu celého závodu. Čipová časomíra ukazovala
počet kol, která má závodník ještě absolvovat. To bylo mnohem lepší než počet ušlých kol. Jediným
nedostatkem byla špatně čitelná tabule s napomínáním závodníků. V dešti se na ní špatně psalo a
zápis byl nečitelný. Před závody v chůzi proběhly i závody v běžeckém poháru mládeže.
15 - Z atletického svazu nebyly dodány pásky označující vrchníky, ZHR+I a HR
16 - Rozhodčí musí věnovat větší pozornost zápisům při technických disciplínách. Po domluvě vše
v pořádku. Závody proběhly za slunečného a větrného počasí. Žádný protest nebyl podán
21 – Museli jsme hlídat trenéry, aby nechodili k závodníkům. Závodníci se někdy rozcvičovali tam
kde neměli. Vždy po upozornění uposlechli. Závodníci měli vždy stejné podmínky. Závody proběhly za
krásného, slunečného počasí. HR doporučuje vyškolit rozhodčí na vyšší třídy. Byl utvořen český
rekord v dorostu. Protokol byl vypsán a odevzdán technické delegátce.
22 - HR uvádí připomínky technického delegáta EA Alexandra Razena:
a) v soutěžním sektoru pro skok o tyči postupovat podle pravidla 180 odst. 3 písm. c) Pravidel atletiky
- Pro skok o tyči by měl pořadatel umístit vedle rozběhové dráhy vhodné a bezpečné značky a to
každých 0,5 m mezi vzdálenostmi 2,5 m až 0,5 m od „nulové „ čáry a dále každý 1,0 m od 5 m až do
18 m – připomínka nebyla akceptována
- Rozhodčí ve výseči pro dopad náčiní nemají mít k dispozici bílý a červený praporek a zdařené či
nezdařené pokusy mají signalizovat vraníkovi jinak, např. gestikulací rukou – i když pravidlo 126 odst.
4 1/882 Pravidel atletiky mj. toliko stanoví, že „Příslušný rozhodčí signalizuje zdařený pokus
zvednutím bílého praporku a nezdařený pokus červeným praporkem“, z čehož není jasné, že
příslušným je pouze vrchník, připomínka byla akceptována. HR děkuje pořadateli za velmi dobrou
organizaci a rozhodčím za kvalitně odvedenou práci
23 - 1. Běhy byly měřeny certifikovanou cílovou kamerou Timetronics, výrobní číslo 4/4/80, u které
byl před zahájením závodu proveden Gun test

2. Rychlost větru byla měřena v běhu 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
3. V průběhu závodů nedošlo k žádnému zranění, odřeniny závodníků ošetřila na místě přítomná
zdravotnice. HR děkuje pořadateli za velmi dobrou organizaci a rozhodčím za kvalitně odvedenou
práci.
24 - Počasí se začátku nepřálo, začátek tyče byl o půl hodiny posunut z důvodu deště. Byly uděleny 3
žluté karty ve skoku o tyči.
25 – Upozornění na pravidlo 144 odst. 2 Pravidel atletiky o dopomoci, kdy závodníci povzbuzují
z plochy stadionu
26 - V průběhu závodu ani po nich nebyl podán protest
27 - Na začátku závodu před zahájením MČR M+Ž, HR požádala pořadatele, pokud je možné o stany
pro rozhodčí, aby nebyli vystaveni slunečnímu záření při teplotách přes 30 st. C, bohužel ji bylo
řečeno, že stany nejsou. O to větší bylo překvapení, že v neděli když začalo pršet a stany najednou
byly. Naštěstí jen jeden rozhodčí ulehl nejspíš s úpalem a v neděli se pro zvýšenou teplotu omluvil. I
přes hlášené vysoké teploty nebyl v sobotu nachystán dostatek vody pro závodníky, na MČR je běžně
zajišťován pitný režim i pro rozhodčí, v tomto směru překvapil HR až nelidský přístup pořadatele
k rozhodčím, kteří jsou dlouho u disciplín a nemají možnost odejít.
Svolavatelna, první den docházelo k předčasnému zavádění závodníků do jednotlivých sektorů i
k běhům, po upozornění už v pořádku.
Štafeta z LIAZ Jablonce zaběhla oddílový juniorský rekord. Pochvala patří všem zúčastněným
rozhodčím a to nejen za rozhodování, ale i za jejich výdrž, počasí bylo v sobotu extrémně teplé a
v neděli deštivé.
Pro spolupráci pořadatele a Online navrhuje HR, ujasnit si včas kdo co má na starost, především
obsluhu počítačů. Téměř na všech závodech, které zajišťuje Online systém se setkáme s problémem,
kdo bude obsluhovat počítače, kdo případně obsluhu počítače zaškolí. Velmi často se řeší na poslední
chvíli. Několikrát mi bylo sděleno, že není nikdo, kdo by obsluhu zaškolil, resp. nikdo nemá čas,
obsluhy Online není dostatek a z toho pramení tyto problémy.
29 – Bez připomínek, HR byl s průběhem velice spokojen
31 - Úseky při štafetách byly zajištěny rozhodčími, při 1. Běhu 4 x 400 m Ž ohlášeno u 2. dráhy
vyšlápnutí, místo rozhodčí označil, štafeta byla DQ.
32 - Druhý soutěžní den byl problém v kolizi hodu oštěpem a běhům na 400 m překážek. Byly
nastaveny zbytečně dlouhé časy pro příchody před disciplínami (kromě tyče).
Uděleny byly 2 žluté karty – obě pro závodníky ze Šumperka pro nesportovní chování.
33 - Na hlavní závod 1 000 m 1. Ligy chyběl jeden rozhodčí pro počítání kol, nahradil ho HR.
35 - Opakovaně – nevhodný formulář k závodům v chůzi mimo stadion

Udělené červené karty - důvody udělení červené karty nebyly
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