
Zápis 

ze schůze KR ČAS, která se uskutečnila 19.10. 2018 v Sporthotelu Relax ve 

Veletově od 18 hod a 20. 10. 2018 od 9:30. 

 

Přítomni: L. Pudilová, M. Opavská, V. Veselý, R. Šimek, O. Veverka, M. Urban, V. Žák, O. 

Marešová 

Nepřítomni: J. Polách, J. Kubálek 

 

1. Zahájení, schválení zapisovatele a ověřovatele zápisu 

Schůzi zahájil O. Veverka 

Návrh zapisovatele: Oldřiška Marešová       Souhlasí: všichni 

Návrh ověřovatele: Milena Opavská             Souhlasí: všichni 

 

2. Schválení programu dnešní schůze 

- Pracovní skupina rozhodčích 

- Školení 

- Pravidla 

- Rekordy 

- E - learning 

- Různé 

 Souhlasí: všichni 

 

3. Schválení zápisu z minulé schůze 

Program schůze schválen. 

 

4. Budoucnost komise rozhodčích, pracovní skupina rozhodčí – dále jen PSR (O. Veverka) 

- představení složení PSR 

- důvod a cíl vytvoření: aktualizace databáze, úprava práva pro editace na úrovni krajů 

- vytvoření systému pro delegování, jednotné podávání zpráv a hodnocení práce rozhodčích ze soutěží, 

výšení odměn v návrhu rozpočtu, příprava marketingové kampaně pro rozšíření základny. 

- snaha o budování zástupců NTO, který se dostane na mezinárodní úroveň 

Návrh (L. Pudilová): sloučení instruktorů a NTO 

Návrh (V. Veselý): instruktor by neměl být automaticky lektorem, měl by projít školením 

Návrh (V. Veselý): Delegace KR pro MČR – hlavní rozhodčí, zástupce HR - instruktor, startér, referee 

Informace o výměně termínu a pořadatele MČR dospělých z Prahy do Ostravy (16.-17.2.2019)  

a gigantu z Ostravy do Prahy (23.-24.2.2019) 



Návrh (O. Veverka): novelizace disciplinárního řádu 

Návrh – při neaktivitě rozhodčích ukončit licenci po 5 letech bez 2 leté lhůty na obnovení 

 

5. Školení (V. Veselý): 

- Zrušení semináře 1. třídy 10.11. v Praze pro nedostatek zájemců - náhradní termín v březnu 

2019 

- Rekvalifikace od 11/2019 prostřednictvím e-learningu 

- Návrh do rozpočtu – školení NTO se zahraničním lektorem 

- Zajistit od Svazu přesun informací ve změnách pravidlech na předsedu KR. 

- 30.3.2019 v Pardubicích - Školení pro rozhodování handicapovaných sportovců (min. počet 

10 účastníků, max. 25 osob), účastnický poplatek 150 Kč  

Návrh: úprava v metodickém pokynu, později zařadit poznámku do karty rozhodčího 

- Plán školení na 2019 bude zaslán – zodp. Osoba V. Veselý, termín 25.10. 

 

6. Pravidla 

- Vyjádření V. Žáka k současnému stavu pravidel, ke kritice ze strany p. ředitele 

- Názor p. V. Veselý: komentář ke korekcím pravidel na přelomu roku 2017/2018, závěr byl, že 

překlad neodpovídal a nedoporučil ho takto vydat 

- Názor p. Šimka, pí. Opavská – nechá se aktuální verze 

- Názor O. Veverka – nedoporučuje vydat 

- Dotaz Veselý: kolik zemí vydává tištěná pravidla zodpovídá O. Veverka do příští 

schůze 

-  

7. Rekordy  

- KR doporučila předložené schválení předsednictvu ČAS rekordy překonané v letní sezoně 

2018 

- Uznání/neuznání rekordu ČR v běhu na 1500 m na MČR žactva při startu dospělého 

závodníka přesunuto do programu různé 

8. E-learning  

Návrh tvorby v moodlu (O. Veverka) 

 

 

Diskuse k danému tématu: 

Představa V. Veselého 



- 1. fáze doškolovací program – výchozí schéma: změny pravidel s modulovým příkladem, 

zkušenosti z rozhodování ze zpráv instruktorů, postupy  

- 2. fáze vlastní E-learning – stejný systém rozdělený do tříd: 

3.třída včetně praxe 

2. třída řeší rozhodovací případy 

1. třída rozšířená o management 

- zařadit co nejvíce obrázků a grafiky 

Návrh O. Veverka: 

- 1. krok - ,,nalít“ pravidla 

- 2. krok – nastavení modelových situací 

- skupina pro tvorbu E- learningu: V. Veselý (všeobecný, víceboj), L. Pudilová (běhy),  

I. Machová (vrhy), M. Lapka (chůze), M. Tipka (skoky), A. Švercl (start)   

- první výstup do konce ledna – vytvořená skupina rozpracuje doškolovací seminář 

 

9. Různé 

Komise projednala návrh na úpravu pravidel č. 163 a 170. na žádost Z. Budínského. 

Návrh na změnu pravidel č. 163 – závěr: zrušení věty v pravidlech o umístění větroměru v polovině 

trati, větroměr zůstane 50 m před cílem 

Zlínský KAS – VH 16.3. předložila návrh usnesení výboru KAS předložit komisi rozhodčí ČAS návrh 

na zkrácení doby praxe mezi 3. a 2. třídou. Komise rozhodčích se zkrácením doby praxe vyslovila 

nesouhlas. 

Byly schváleny delegace na halovou sezonu. 

Úkol: V. Veselý – do 31.10. přidělit čísla novým ÚR, vystavit průkazy a dát pokyn k platbě převodem 

na svaz. 

Úkol: pravidelné zasílání informací změřených závodů mimo dráhu - měřiči mimo dráhu. Měřiče 

obešle předseda komise rozhodčích do 30. 11. 2018 

Komise na základě nově předložených podkladů projednala překonání rekordu na 1500 m žáků  

N. Adensanem a potvrdila své předchozí rozhodnutí neuznat předmětný výkon český rekord, ale vést 

ho jako nejlepší výkon.  

 

Další schůze 1.12. od 13:00 V Hradci Králové 

 


