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Sumář ze Zpráv ZHR - I 2019 – 3. část
Druhá polovina dlouhé atletické sezony na dráze obsahuje výpis ze Zpráv ZHR – I
delegovaných na následující závody:
závod č. 36 – 24. 8. 2019 – 2. kolo extraligy M, Ž, Praha (ZHR-I – Tipka M.)
č. 43 – 8. 9. 2019 – MČR družstev mužů a žen, Hodonín (Mikulič Z.)
č. 44 – 20 – 22. 9. – MČR žactva na dráze, Kolín (Skalický L.) – zastoupil Skalický R.
45 – 28. 9. – MČR družstev juniorů a juniorek, Plzeň (Běhounková)
46 – 28. 9. – MČR družstev dorostenců a dorostenek, Ostrava (Kovář)
48 – 5. 10. – MČR družstev staršího žactva, Praha (Houser)
49 – 23. 11. – MČR v přespolním běhu M, Ž, juniorů a juniorek, Dříteč (Švercl)
Dnes, 23. listopadu, jsem obdržel poslední Zprávu instruktora, ihned po ukončení MČR. Jaké
jsou poznatky kolegů, o tom hovoří další řádky tohoto Sumáře. A tyto poznatky jsou téměř
vesměs dobré.
Úroveň rozhodování
36 – V průběhu soutěží nebyly zaznamenány výraznější chyby v rozhodování, které by měly
vliv na regulérnost soutěží. O drobnějších připomínkách instruktora je pojednáno dále.
43 – Přes nepřízeň počasí a s tím spojenou sníženou viditelnost byla rozhodčími odvedena
dobrá práce, bylo rozhodováno v souladu s pravidly a dostatečně dbáno na bezpečnost.
44 – Chyby v rozhodování nebyly v průběhu celého závodu zjištěny.
45 – Z hlediska práce rozhodčích nedošlo k žádným chybám v rozhodování, které by ovlivnily
průběh nebo výsledky soutěží. K jistým pochybením došlo spíše z hlediska pořadatelského a
technického zabezpečení.
46 – Ve všech komisích pracovali zkušení a zodpovědní rozhodčí, kteří zaslouží pochvalu za
klidný a pohodový průběh mistrovství. Nebyly shledány žádné chyby v rozhodování, nebyly
podány žádné protesty.
48 – Jednotlivé komise byly složeny ze zkušených rozhodčích, problémy v rozhodování se
v průběhu závodů nevyskytly, důraz byl kladen na bezpečnost, vhodně byl vyřešen prostor
pro trenéry. Všichni rozhodčí zasluhují pochvalu za odvedenou práci v nepříznivých
povětrnostních podmínkách (trvalý déšť, teplota okolo sedmi stupňů).
49 – Všichni rozhodčí pracovali, v chladném počasí, velmi dobře, chyby v rozhodování nebyly
zaznamenány.
Nedostatky
36 – Rozhodčí u oštěpu si stěžovali na pozdní dodávání náčiní do sektoru, při horizontálních
skocích spouštěl rozhodčí u časomíry žlutý praporek předčasně a nesignalizoval s ním celých
15 vteřin končícího časového limitu, rozhodčí u tyče byli nejistí v délce časových limitů
v různých fázích soutěže. Závažným nedostatkem byla skutečnost, že po ukončení soutěže
v hodu diskem mužů opustila komise soutěžní sektor dříve než závodníci.
43 – Některé drobné nedostatky byly odstraněny v průběhu jednotlivých soutěží. V soutěži
v hodu oštěpem nebyli závodníci, po ukončení soutěže, odvedeni do mix zóny.
48 – Drobné nedostatky byly vyřešeny již před zahájením soutěží.

K pořadatelům
36 – Pro některé disciplíny nebyly do svolavatelny včas dodané startovní listiny. Startovní
listiny rozestavných běhů do svolavatelny nebyly dodány vůbec. Zde se rovněž projevila
neukázněnost některých extraligových závodnic – překážkářky na 100 metrů odmítly čekat
na konec prezentace a odešly se rozcvičovat na plochu samy a dříve. Není vhodné prostorové
křížení sektorů pro skok do výšky (rozběžiště) a hod diskem (klec a kabel pro optické měření
délky hodů).
43 – Všechny sektory byly dobře připraveny, stejně tak jako i potřebné nářadí a náčiní.
44 – Závody byly po organizační stránce výborně připraveny, konstatována dobrá práce
technické čety a samotná připravenost vlastních sportovišť. Závodníci měli možnost použít
vedlejší stadion pro rozcvičování.
45 – Částečně nepřipravené sektory (v dešti chyběly deštníky), malý počet pomocníků a
členů technické čety (některé jejich úkoly museli suplovat rozhodčí).
46 – Sektory dobře připraveny, rovněž tak dobře pracovala i technická četa. Zdravotní služba
byla zabezpečena prostřednictvím zdravotníků Českého červeného kříže (nebyl tedy fyzicky
přítomen lékař).
48 – Práce technické čety neodpovídala úrovni MČR (její příslušníci nebyly výrazně označeni),
některé sektory byly připravovány se zpožděním a často až na základě požadavku
rozhodčích.
49 – Dobrá práce pořadatelů, vzorně připravená trať, pod stálou kontrolou pořadatelů a
rozhodčích na úsecích.
Počty rozhodčích
36 – V průběhu soutěží pracovalo celkem 37 rozhodčích.
43 – Konstatován dostatečný počet rozhodčích i příslušných pomocníků.
44 – Dostatečný počet rozhodčích i pomocných rozhodčích.
45 – Přítomno 39 rozhodčích.
48 – Delegováno 28, omluveni dva, dodatečně delegovaní 4, takže celkem 30 rozhodčích.

Technické vybavení
36 – Zázemí stadionu Na Julisce je v rekonstrukci, což vyvolává jisté problémy. Některé
závady s tím však nesouvisí – je špatný povrch diskařského kruhu (práší), v sektoru pro skok
do výšky chyběly před zahájením rozcvičování rozběhové značky, u rozběžiště pro skok o tyči
chybí značky vyznačující vzdálenosti od zasouvací skřínky, stálým problémem je špatná
akustika reproduktorů u startovních bloků.
44 – Technické zabezpečení měření časů, optické měření délek i celkové propojení systému
bylo na vysoké úrovni.
45 – Na kleci pro hod diskem na stadionu nebyla síť dostatečně připevněna po celé délce ke
krajní tyči pohyblivých vrat, při skoku o tyči padala laťka už při silnějším zafoukání větru
(rozhodčí ji museli přidržovat), délky vrhů koulí nebyly měřeny elektronicky.
46 – Do sektoru skoku do výšky bylo opomenuto dodání ukazatele výkonů.
48 – Technické zabezpečení závodů – až na zpoždění (viz výše) – většinou dobré. Délky hodů
diskem a kladivem nebyly měřeny opticky.
K soutěžní komisi

43 – Všechny starty proběhly podle časového programu, k menšímu zdržení došlo, vlivem
silného deště, v soutěži v hodu kladivem žen.
48 – Průběh závodů byl plynulý, časový pořad byl dodržován. Zpoždění (až 30 minut) bylo
zaznamenáno pouze u rozestavných běhů – problémem bylo sestavení zápisů ze strany
technických delegátů. Chyby TD byla zaznamenána i u hodu kladivem žáků, kdy, podle
zápisu, zahájil pokusy závodník, který byl následně ze zápisu vyškrtnut.
Jmenovité (kladné) hodnocení práce rozhodčích
HR – Linhartová (45), Tipka M. (48)
ZHR – Zajícová (36)
VR startů – Trojanec (43)
Start – Hanykýř (36, 44), Lebr (36, 48), Hikish (45), Tipková (48), Vladyka (49)
Úseky – Belzová (36)
Kamera – Dvořáková (36)
Úseky – Simon (45), Fliegl (48)
Pořadí – Kervitcer (48)
Vrchník běhů – Simon, Fliegl (36), Fišrová (45), Šimek, Chalupa (46), Mácha (48)
V. výšky – Lebrová (36), Pivoňka (45), Formánková (46), Pospíšil (48)
V. dálky – Tipková (36), Šímová (43), Bláhová (45), Matýsková (46), Zychová (48)
V. tyče – Dvořák (36), Weber (45), Beneš (46), Kryštof (48)
V. koule – Prlík (43), Stahlová (45), Lebrová (48)
V. oštěpu – Bort (36, 45), Formánek (46)
V. kladiva – Nedbal (45), Scheuer (46), Belzová (48)
Svolavatelna – Spurná (36), Simon (49)
MaV – Kubíček (36), Klepek (46)
Další – Brandejský, Krumlová, Buřilová, Trachta, Voňavková, Voňavka, Firstová, Neuman,
Kopalová (36), Mraček (45), Bílek (46), Vladyková, Marek, Hlavničková (49)

Jiné
36 – Před zahájením soutěže ve skoku o tyči žen (tradičně) odmítal jeden (známý) trenér
opustit sektor s tím, že je na stadionu domácí a že tam působí jako technické zabezpečení.
Po kratší ústní konfrontaci se podařilo trenéra ze sektoru vykázat.
43 – Opět byly vyššími orgány povoleny výjimky pro některé trenéry skoku o tyči, kteří se
pohybovali v sektoru pod krytím „fotografů“.
45 – Vedoucí družstev se včas nedohodli na zvyšování pro skok o tyči juniorek. Proto se toto
řešilo až těsně před zahájením soutěže, takže nebyl včas zápis.
46 – Závodníci nosili své náčiní ke kontrole značně liknavě a opožděně.

Havířov, 23. 11. 2019

Šimek

Sumář ze Zpráv HR, za rok 2019, část 3
Sumář ze Zpráv HR obsahuje poznatky jednotlivých HR delegovaných na akce ČAS za rok
2019, část 3.
12. – 27. 4. 2019
MČR mužů a žen, juniorů a juniorek v běhu na 10000m, Břeclav (HR Ošmera)
13. – 5. 5. 2019
MČR v maratonu mužů a žen, Praha (HR - Z. Simon )
17. – 18. 5. 2019
1. kolo l. ligy M+Ž, sk. B, Hradec Králové (HR - Vilímek)
19. – 25. 5. 2019
ME v běhu do vrchu, MČR v běhu do vrchu M + Ž, J a J (HR – Z.
Tůmová)
28. – 20. 6. 2019
Mítink IAAF – Zlatá Tretra Ostrava (HR – A. Novotný)
30. – 22. 6. 2019
3. kolo l. ligy M+Ž, sk. C, Uherské Hradiště (HR – J. Michalík)
37. – 24. 8. 2019
4. kolo l. ligy M+Ž, sk. B, Mladá Boleslav (HR – Hoferek)
38. – 24. 8. 2019
4. kolo I. ligy M+Ž, sk. C, Břeclav, (HR – S. Petrjanoš oml.) HR – J. Šálek
39. – 25. 8. 2019
4. Kolo I. ligy M + Ž, sk. A Praha (HR – I. Kubicová)
40. – 31. 8. 2019
Baráž o postup do l. ligy M+Ž na Moravě a Slezsku – Břeclav (HR – J.
Šálek)
41. – 7. 9. 2019
Baráž o postup do extraligy M+Ž – Praha (HR – L. Kňákal)
42. – 7. 9. 2019
Baráž o postup do l. ligy M+Ž v Čechách – Jablonec N/Nisou (HR – B.
Šulcová)
43. – 7. – 8. 9. 2019 MČR družstev M+Ž, Hodonín (HR – J. Šálek)
44. – 20. – 22. 9. 2019 MČR žáků a žákyň na dráze, Kolín (HR - J. Holub)
45. – 28. 9. 2019
M ČR družstev juniorů a juniorek, Plzeň (HR – E. Linhartová)
46. – 28. 9. 2019
MČR družstev dorostenců a dorostenek, Ostrava (HR – I. Roztočilová)
47. – 29. 9. 2019
MČR v silničním běhu – Běchovice,(HR - A. Dvořáková)
48. – 5. 10. 2019
MČR družstev starších žáků a starších žákyň, Praha (HR -M. Tipka)
49. – 23. 11. 2019
MČR v přespolním běhů mužů, žen, juniorů a juniorek, Dříteč (HR -L.
Skalický)
Nedoručené Zprávy HR
18. – 18. 5. 2019
1. kolo 1. ligy M+Ž, sk. C, Třinec (HR – Krzystek oml.) HR – J. Vojnik
20. – 25. 5. 2019
10 km chůze pro 3. kolo l. ligy M+Ž , Praha (HR – I. Lebrová oml. )
HR-S. Kramlová
Hodnocení práce
Rozhodčích u cílových kamer
12. 28. 30. 37. 38. 39. 40. 43. 44. 45. 46. – Výborná, bez problémů
13. – Runczech vlastní obsluha a vyhodnocování
17. – Měření časů zajištěno firmou Ronovský, údaje zálohovány pro případ výpadku. Spojení
se startérem a řídícím soutěže pomocí vysílaček. Činnost rozhodčích bez problému a
protestů
42. – Technik kamery měl menší problémy s provedením nulového testu – ještě nikdy jej
neprováděl a byl odstartován až po odstartování chůze na 5 000 m
Díky záznamu, který si technik u kamery během závodu pořídil, se podařilo určit správné
pořadí, za přítomností řídících pracovníků, rozhodčích a HR. Rozhodčí v cíli předali správné
pořadí na 5 000 m chůze i běhu na 5 000 m. Vznikly pochybnosti nad výsledky. Rozhodčí v cíli

řádně označovali závodníky, kteří šli do cíle odmávnutím. Technik kamery vyhodnocoval
samostatně poprvé, protože zkušení technici se omluvili.
47. – Měření časů zabezpečovala firma Online, závodníci používali čipy ve startovním čísle
48. – Práce dobrá, drobné chyby vyřešeny
49. – Bez problémů, velmi dobrá práce Online system
Startérů
12. 13. 17. 28. 30. 37. 38. 39. 40. 42. 43. 44. 46. 48. 49. -- Výborná, bez problémů
45. – Jeden ulitý start, běh nebyl vrácen. Jinak bez závad.
Vrchníků
12. 13. 28. 30. 37. 46. 48. 49. – Bez problémů
17. – Vrchníci zvládli svou práci dobře. Vzhledem k technickým parametrům stadionu byl
kladen důraz na bezpečnost, byl vyčleněn jeden rozhodčí navíc, který dbal na správný pohyb
osob na stadionu. Činnost vrchníků bez problémů, bez protestů
39. – Výborní, drobná chyba - v určení závodníků postupujících do finále u disku
43. – Práce vrchního rozhodčího běhů a vrchního rozhodčího soutěží v poli výborná –
všechny výsledky zkontrolovány. Spolupráce se ZHR –I byla výtečná.
44. – Vrchníci zvládli vedoucí funkci v sektorech dobře. Na závodech žactva to je o to těžší,
když musí řešit často přemotivovanost doprovodu závodníků.
45. – U dálky nebyl měřen vítr, vzhledem k poruše optiky (juniorky). Jinde vše v pořádku.
Ostatních rozhodčích
12. 49. – Všichni plnili svědomitě svou práci
17. – Činnost všech rozhodčích hodnotí HR kladně, bez zásadních chyb, všichni rozhodčí byli
řádně označeni, na svých místech byli včas a dbali na řádný průběh soutěže. Zapisovatelé na
jednotlivých stanovištích plnili svůj úkol dobře, zápisy byly vyhotoveny dle pravidel, bez
zásadních chyb a potvrzeny podpisem
28. 30. 37. 39. 40. 41. 42. 45. 46. 48. – V pořádku, bez problémů
43. – Svolavatelna – práce rozhodčích bez problémů, zavádění závodníků k běhům I k
ostatním disciplínám bez problému. Úsekoví rozhodčí – určeno 6 rozhodčích plus dopoledne
rozhodčí z výšky a odpoledne z vrhu koulí. Počet rozhodčích byl dostačující. Diskvalifikace
proběhly řádně dle Pravidel atletiky, včetně vyhotovených zápisů. Časoměřiči a rozhodčí v cíli
– práce bez problémů v sobotu i v neděli. Při chůzi žen byl pozdě nastaven ukazatel počítání
kol. Měření a vážení – pořadatelem dodán dostatečný počet náčiní. Měření a vážení
proběhlo v pořádku na měřící soupravě JmKAS, protokoly řádně vyplněny a předány řídícím
soutěži.
Hod kladivem a vrh koulí - v sobotu byly soutěže v hodu kladivem ovlivněny silným deštěm.
Před soutěží žen musely být znovu provizorně vyznačeny body pro zavírání klece. Soutěž
mužů byla přerušena na 10 minut, ale pak byla řádně ukončena. Při soutěžích ve vrhu kouli
vše v pořádku.
Chůze – práce rozhodčích výtečná. Závod byl ovlivněn mírným deštěm – horší práce
s papírovými zápisy a s návěstní tabulí na napomínání. V každém závodě byl vrchníkem
vyloučen vždy jeden závodník pro nedodržení pravidel závodní chůze.
Hod diskem a oštěpem – práce rozhodčích bez problémů. Skok do dálky a trojskok – bez
problémů. V sektoru byl vymezen sektor pro trenéry.

Skok o tyči – určený vrchník se nedostavil, byl stanoven náhradní vrchník, soutěž mužů
ovlivnil déšť. V sektoru nové doskočiště, stojany upraveny, znovu vyznačeny čáry na
rozběžišti. Vrchník při nastavování výšek – přeměřil první výšku a pak se při zvyšování řídil
měrkou na stojanech. Později bylo opraveno. Diference nastala, ale nastavování výšek
neodpovídá pravidlu 181,6 Pravidel atletiky. Soutěž mužů byla ovlivněna slabým deštěm,
přerušení HR nepovolil, ale závodníci sami chtěli pokračovat v soutěží, bezpečnost závodníků
zajištěna. V sektoru se ve vestách foto pohybovali trenéři. Skok do výšky – sektor byl dobře
připraven. Někteří závodníci se museli rozbíhat z trávy, bez protestu.
44 – Rozhodčí měnili sektory v návaznosti na složitý časový pořad. Tak byli celkem časté
kombinace dálka-koule, disk-výška a podobné. HR hodnotí jejich práci výborně.
Hodnocení technické čety
12. 13. 28. 30. 37. 38. 39. 40. 41. 43. 45. 46. 49. – Výborné
17. – Technická četa měla šest členů, všichni zkušení atleti s dobrou znalosti pravidel.
Koordinace s vrchníky probíhala pomocí vysílaček a mobilních telefonů. Vše bez problémů,
pružné, rychlé
44. – Práce dobrá, poskytovala závodníkům a divákům pocit, že jsou na velkém a důležitém
závodě
48. – Dobrá, drobné připomínky viz stav jednotlivých sektorů
Zajištění závodů pořadatelem
12. 17. 28. 37. 43. 44. 46. 49. – Vynikající
30. 39. 45. 48. – Dobrá
Připomínky k časovému pořadu
12. 28. 30. 37. 38. 39. 40. 41. 46. 49 - Hladký průběh, bez připomínek
17. - Vzhledem k technickým parametrům stadionu, byl časový pořad několikrát
zkonzultován před závodem s řídícím soutěže a s ředitelem závodu. I přes rozdílný pohled
řídícího soutěže a ředitele závodu byl časový pořad dodržen. U nejvíce vytížených disciplín,
které se konaly na hlavní ploše (kladivo, disk) byla skupina rozhodčích posílena o další
zkušené rozhodčí.
43. - Chůze skončila na protilehlé rovince za tmy. Po skončení technické porady se nestihly
všechny změny zapracovat včas do startovních listin pro předání na svolavatelnu.
44. – Jelikož se jednalo o nový formát, tak byl časový pořad nastaven dobře.
45. – Obě kladiva (jky, Jři) – začátek v 9.30 hod. není optimální, vzhledem k tomu, že disk
(jky) začínal v 11.15 hod. Podle vrchníka se druhá disciplína stihla jen z důvodu velkého
množství nezdařených pokusů u kladiva.
48. – Během závěrečných štafet 4 x 300 m nabraly závody zpoždění - 15 minut v časovém
pořadu na 4 běhy žákyň je málo. Na druhou stranu, 26 přihlášených štafet se nedalo předem
předpokládat. Zpoždění konce závodů (běžeckých soutěží) o cca 30 minut však nebylo
způsobeno jen vysokým počtem přihlášených štafet, ale i závadou na startovních
reproduktorech (4 x opakovaný start) a skutečností, že nebyly včas nasazeny štafety do
jednotlivých běhů a drah – vina řídících pracovníků.
Připomínky k technickým nedostatkům na stadionu
12. 28. 38. 39. 40. 41. 45. – Bez závad
13. – Závod mimo stadion

17. – Stav sektorů dobrý, vrhačská klec dle pravidel, funkční zavírání pravé i levé koncové
části na kladivo, stahování sítě při zavěšení kladiva rychlé a bezproblémové, břevno na kouli
pevně upevněno, pomocné čáry v kruzích dobře viditelné, laťky na tyč a výšku dle pravidel.
37. – Nutné pořízení nové klece v diskařského sektoru - vedlejší plocha
43. – Opravy sektoru koule i výšky v pořádku. Vzhledem k několikadenním dešťům se
značení v nových sektorech pro hody kladivem a diskem – otvírání bran a v sektoru tyče –
vyznačení nulové čáry na novém doskočišti muselo řešit provizorně, ale vyhovujícím
způsobem. Vyznačení čáry mezi stojany ve skoku do výšky provedeno.
46. – Sektory odpovídající pravidlům, jen v sektoru výšky chyběl ukazatel času na vykonání
pokusu.
48. – Před zahájením soutěží ve vrhu koulí nebyl dostatečně přípraven sektor – chybělo koště
na vymetání vody z kruhu, deštník u stolu zapisovatele pro zakrytí výpočetní techniky před
deštěm pozdě přinesené náčiní (15 minut před soutěží ještě nebylo v sektoru) – chyby
technické čety.
Děravá ochranná síť pro hod kladivem.
Nedostatečně ukotvení stanů pro závodníky – v silném větru jich několik odlétlo – nebezpečí
zranění.
Na druhou stranu je otázkou, zda by pevně přikotvené stany silný vítr nerozlámal.
49. – Nelze hodnotit, terénní závod, trať výborně vyznačena
Chyby v rozhodování
12. 17. 28. 30. 37. 40. 41. 44. 46. 49 – Nezjištěny
39. – Chyba v určení finalistů v disku, závodník celkově 8. Neházel finále
43. – Ve skoku o tyči bylo porušeno pravidlo 181.6 – napraveno v průběhu soutěže
45. – Kromě chyby při startu bez chyb.
48. – Cílová kamera: chyby ve výsledcích závěrečných štafet (podáno několik ústních
protestů) – následně vždy obratem vyřešeny
Další připomínky Hlavního rozhodčího
28. – Rozhodčí byli nominováni na základě dlouhodobé praxe, kvality a zkušeností, což se
odrazilo ve vysoké kvalitě rozhodovací činnosti, veškerá spolupráce s pořadatelem,
technickým zabezpečením a technickou četou byla na vysoké úrovni. Závěr závodů
poznamenala průtrž mračen, která vedla k přerušení soutěže v kouli mužů a skoku do dálky
mužů. Koule byla dokončena, dálka byla po dohodě se závodníky ukončena po 4. pokusech.
V rámci hlavního závodu se konalo finále Čokoládové tretry (dětské závody v běhu H a D na
100, 200 a 30m, a v hodu raketkou, spolupráce s organizátory této části byla bezproblémová.
Den před hlavním závodem se konala HANDI Zlatá tretra pro paraatlety ve vrhu, hodu
oštěpem a kuželkou. Závod proběhl bez problémů, pouze je evidentní, že získává na
popularitě a úměrně tomu roste počet závodníků, čemuž je třeba při přípravě akce věnovat
předem náležitou pozornost s ohledem na zajištění závodu po rozhodcovské stránce.
43. – Pro trenéry ve skoku o tyči a ve skoku do výšky neudělovat žádné výjimky, vesty FOTO –
nelze potom obhájit u dalších trenérů, kteří se do sektoru nedostali. Na technické poradě
byl povolen pouze vstup pro trenéry u sektoru ve skoku do dálky do vyznačeného sektoru.
HR doporučuje nepovolovat ani technickým delegátem, ani HR, ani nikým jiným. Změnou
v průběhu závodu a při vyhlášení jenom rozhlasem, vznikl zmatek. Pokud už někdo rozhodl
jinak, mělo být sděleno minimálně HR nebo vrchníkovi disciplíny. Na stránkách ČAS –

rozhodčí – tiskopisy je stále starý tiskopis pro úsekové rozhodčí a tiskopis na měření a vážení
náčiní.
44. – HR byl zklamán z chování, prezentace a vystupování některých dnes zatím úspěšných
závodníků
45. – HR chce všechny zúčastněné rozhodčí pochválit za kvalitní rozhodování a snahu dodržet
časový pořad.
46. – Nedochvilnost některých závodníků, kteří přinášeli pozdě dle propozic náčiní na měření
a vážení.
48. – Nespokojenost s prací řídících pracovníků:
- Zmatky ve startovních listinách: V zápisech zůstali zapsáni závodníci se slabší výkonností,
kteří byli řídícími pracovníky na technické poradě vyškrtnutí z důvodů vysokého počtu
přihlášených – vrchníci o jejich vyškrtnutí nevěděli (sami závodníci často také ne) a tak je
v některých případech připustili k soutěži. Následně bylo nutné jejich výsledky anulovat
(závodníky z disciplín přímo vymazat), jelikož vedoucí výprav je mezitím na základě vyškrtnutí
přihlásili do jiných disciplín – omezený počet startů.
- Necitelné nasazení závodnic v bězích na 200 m př., resp. 4 x 60 m do 1. dráhy, která byla
v důsledku vytrvalého deště plná vody (neregulérní) – lépe přerozdělit do více běhů.
49. – Pro svlékání před startem a oblékání těsně po oběhu se v jednom stanu křížily a mísily
jednotlivé kategorie, jsme rozdělili stan na poloviny, ale lepší by byly dva stany.
- Některé nahlašování sestav štafet bylo ukončeno v 15 hod., ještě v 16 hod. kdy měly
štafetové závody začít, nebylo provedeno jejich rozdělení do jednotlivých běhů – zpoždění
15 minut ještě před startem závodu.
Při rozcvičování ve skoku do výšky žáků se zranil závodník Matouš Nop – náraz do stojanu –
tržná rána na hlavě – rána zašita v nemocnici, kam byl odeslán v doprovodu zástupce
družstva.
Závody proběhly za chladného počasí, vytrvalého deště a místy silného nárazového větru.
Vzhledem k nepříznivému počasí (vytrvalý déšť) byly od poloviny závodů zápisy u některých
disciplín vedeny pouze v elektronické podobě (rozmočené papírové zápisy).
V průběhu závodů nebyl podán žádný protest (odvolání JURY)
Na závěr své zprávy HR chce pochválit rozhodčí, technickou četu i pořadatele za
bezproblémový průběh závodů i v náročných klimatických podmínkách
Udělení červené karty – Červené karty udělené nebyly.

Zlín, 29. 11. 2019

Opavská

