
Zápis ze schůze KR ČAS a předsedy KR KAS, která se uskutečnila 

 10. prosince 2016, v zasedací místnosti ČAS, Diskařská 100, Praha 6 

 

Přítomni: A. Dvořáková, J. Kubálek, M. Opavská, L. Pudilová, R. Šimek, V. Veselý, V. Žák 

Za KAS: Praha – Dvořáková, Středočeský – Nechanický, Liberecký – Budínský, Ústecký – Trubač, 

              Plzeňský – Linhartová, Jihočeský – Vacek, Vysočina – Tůma, Pardubický – Skalický,   

 Jihomoravský – Šálek, Olomoucký – Pudilová, Zlínský – Opavská 

Omluven: Královehradecký - Veverka, Moravskoslezský - Kubenka 

 Program: 

        1. Zahájení 

        2. Návrh HR do delegací na rok 2017, II. část 

        3. Informace ze školení 2016 a plán školení na rok 2017 

        4. Jmenování ústředním rozhodčím 

        5. Jubilea v roce 2017 

        6. Databáze 

        7. Pravidla 

        8. Instruktoři 

        9. Různé 

 

Ad 1 

Schůzi zahájila předsedkyně KR A. Dvořáková, přivítala přítomné a seznámila je s programem schůze. 

Ad 2 

M. Opavská, seznámila přítomné s delegacemi HR a IR pro svazem řízené halové závody roku 2017, 

tyto informace jsou zveřejněny také na webových stránkách ČAS. Dále z pořádanými MČR 2017, II. 

část a navrhla HR. V některých případech požádala o doplnění návrhu.  

 

 

 



Ad 3 

- V. Veselý informoval o školeních v roce 2016 a o plánu na rok 2017.  

28. 10. 2016 v Pardubicích proběhlo školení rozhodčích I. třídy, účast pouze 12 rozhodčích. Někteří  
rozhodčí  se závazně přihlásili, nepřijeli a dokonce se ani neomluvili   
- Seminář pro rozhodčí I. třídy a ÚR pro Moravu v Olomouci se pro malý počet uchazečů nekonal, 
seminář pro Čechy v Praze se uskutečnil. Dne 26. 11. 2016 se konal v Pardubicích odborný seminář 
chůze za účasti 21 rozhodčích, z toho jeden byl ze Slovenska. 
- Pro rok 2017 se plánuje seminář pro rozhodčí I. třídy a ÚR pro Moravu a v listopadu pro České kraje.  
KR ČAS bude zvát rozhodčí do 75 let, starší by měli přihlásit prostřednictvím KAS. Z odborných 
seminářů – seminář pro cílové kamery v Pardubicích Cyklus pořádaných odborných seminářům 
stanoven na 5 let, školení rozhodčích I. třídy každé 2 roky. 
 
Veškeré poplatky za školení, semináře budou hrazeny předem na bankovní účet ČAS, možnost úhrady 
předem i na složenku. 
V. Veselý upozornil, že se všemi rozhodčími ohledně školení, doškolení a seminářů bude jednat pouze 
elektronicky, přes emaily. Pokud nemá rozhodčí vlastní, měl by nahlásit email pro zasílání informací.   
  

Ad 4 

KR ČAS schválila jediný podaný návrh na jmenování ústředního rozhodčího Alexandra Švercla 

z Pardubic 

Ad 5 

J. Kubálek oznámil, kdo z ústředních rozhodčích a rozhodčích I. třídy má v roce 2017 životní jubilea a 

komu bude zaslán gratulační dopis 

 

Ad 6 

J. Kubálek také podal informaci ohledně databáze. Nyní má vstup do databáze pouze A. Dvořáková a 

J. Kubálek, požadavek je, aby tam měli vstup také KR KAS. Požaduje od KR KAS, aby i jemu zasílali 

třídní knihy ze školení a seminářů rozhodčích II. a III. třídy, pokud možno v Exelu. Také upozornil, že je 

spousta rozhodčích, kteří nejsou členy žádného oddílu, nikde neplatí příspěvky. U těchto rozhodčích 

bude v databázi rozhodčích ČAS uváděn pouze atletický kraj, dle místa bydliště. 

Ad 7 

Na webových stránkách ČAS jsou zveřejněna platná pravidla, upravena o dodatky a opravy. Nová 

vytištěna Pravidla atletiky budou v roce 2018. Překladatel V. Žák by přivítal, kdyby byl upozorněn na 

drobné chyby, které budou upraveny do nového vydání.  

Ad 8  

R. Šimek, vedoucí úseků instruktorů připomněl jmenování krajských instruktorů rozhodčích (KIR), 

jejich povinnosti při školení, organizování školení. Při jmenování KIR, by se měl vzít v úvahu jejich věk, 

je třeba omladit. KIR jmenují jednotlivé KASy. 



- Informace o vydaném Zpravodaji instruktorů č. 3, kde jsou uvedeny Zprávy HR a ZHR+I, možné 
použití při školení a doškolení. Zpravodaj bude zveřejněn na webových stránkách ČASu 
 
Ad 9 
 
-V. Veselý upraví metodický pokyn  
- Nová směrnice ČAS o odměňování, je zveřejněna na webu ČAS od září 2016 s účinnosti od ledna 
2017. Na akcích pořádaných ČAS (MČR, I. liga apod.) obdrží hlavní rozhodčí a instruktor 120 Kč/hod. 
a ostatní rozhodčí 90,- Kč/hod. Na akcích pořádaných kraji apod. obdrží HR a instruktor 90,- Kč/hod.a 
ostatní 70,- Kč/hod. 

- Od roku 2017 by mělo mladší žactvo startovat v nové disciplíně s oštěpem 500 g (hoši)  
a 400 g (dívky), hod kriketem zůstává.  
KR upozorňuje na bezpečnost, nesoustředěnost a technickou nedokonalost u věkové 
kategorie mladšího žactva.  
-ČAS má snahu ujednotit oblečení rozhodčích. Za tímto účelem jsou k dostání na ČAS u p. 
Bora, bílá trička pro rozhodčí, nad 50 ks cena 200,- Kč. Trička jsou ve velikostech M, L, XL, 
XXL. Je to spíš číslování panské. Jsou objednány také modré bundy 
- Doplnit Pravidlo atletiky č. 163 odst. 12, o měření větru na 150 m – měří se stejně jako na 
200 m. 
 
Schůzi ukončila předsedkyně KR ČAS, A. Dvořáková, poděkovala za spolupráci zástupcům KAS 
a popřála pěkné svátky vánoční. 
 
Praha 10. 12. 2016 
 
Zapsala: Milena Opavská, člen KR ČAS 
 
Ověřil: Jakub Kubálek, člen KR ČAS 
 
A. Dvořáková, předsedkyně KR ČAS 
 

 


