
Zápis ze schůze KR ČAS 4/2016, která se uskutečnila 9. prosince 2016, 

v zasedací 

                                   místnosti ČAS, Diskařská 100, Praha 6 

 

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

Omluven: V. Žák 

Nemluven: A. Novotný 

Program: 

      1. Zahájení, schválení zapisovatele a ověřovatele zápisu 

      2. Schválení programu schůze 4/2016 

      3. Schválení zápisu z minulé schůze 

      4. Informace ze školení 2016, plán školení 2017 

      5. Návrhy na ústřední rozhodčí 

      6. Jubilea, databáze 

     7. Různé 

 

Ad 1  

Schůzi KR ČAS zahájila a vedla předsedkyně A. Dvořáková. K zapisování průběhu schůze byla 

schválena M. Opavská, k ověření zápisu J. Kubálek. 

Ad 2 

Kontrola minulého zápisu a kontrola úkolů – bez připomínek 

Ad 3 

Schválen program schůze KR ČAS č. 4/2016 

Ad 4 

 28. - 30. 10. 2016 v Pardubicích proběhlo školení rozhodčích I. třídy, účast 12 rozhodčích. 

Seminář pro rozhodčí I. třídy a ÚR 5. 11. 2016 v Olomouci byl pro malý počet zájemců 

odložen na rok 2017. Pražský seminář pro rozhodčí I. třídy a ÚR  se uskutečnil. Dne 26. 11. 



2016 se konal v Pardubicích odborný seminář chůze za účasti 21 rozhodčích, z toho jeden ze 

Slovenska. Seminář byl velmi dobře připravený M. Lapkou a měl výbornou úroveň. 

Pro rok 2017 se plánuje seminář pro rozhodčí I. třídy a ÚR v březnu v Olomouci pro Moravu a 

v listopadu pro České kraje. 

Z odborných seminářů to bude seminář pro rozhodčí cílových kamer, v Pardubicích. Termín 

bude upřesněn a včas oznámen. 

Veškeré poplatky na semináře a školení rozhodčích budou hrazeny předem na bankovní účet 

ČAS, možnost úhrady i složenkou. KR KAS si mohou dělat semináře i doškolení stále za 

hotové. 

Ad 5 

KR ČAS obdržela pouze jeden návrh na jmenování Alexandra Švercla z Pardubic ústředním 

rozhodčím. 

Ad 6 

J. Kubálek předložil KR ČAS ke schválení jmenovitý seznam rozhodčích, kteří mají v roce 2017 

životní jubilea. Seznam bude předložen i předsedům KR KAS. Schváleným osobám budou KR 

ČAS zaslány gratulační dopisy.  

J. Kubálek také podal informaci k úpravám v databázi, kdy byly jeho připomínky vzaty 

v úvahu. Nyní má vstup do databáze pouze A. Dvořáková a J. Kubálek, požadavek je, aby tam 

měli vstup také KR KAS. Seznamy nově vyškolených rozhodčích pro zavedení do databáze 

zasílejte J. Kubálkovi ve Wordu nejlépe třídní knihy. 

Ad 7 

- úprava formuláře pro úsekové rozhodčí 
 
-program pro schůzi s předsedy KR KAS 
 
-Zpravodaj instruktorů č.3/2016  
 
- 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. Z těchto důvodů KR ČAS nedoporučuje 
 
-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 
 
- metodické pokyny doplní dle připomínek V. Veselý 
- V. Veselý upozorňuje, že se všemi rozhodčími ohledně školení, doškolení a seminářů bude 
jednat pouze elektronicky, přes emaily. Pokud někdo nemá vlastní email, musí nahlásit email 
na který je možno zaslat informace 
- požadavky na rukávové pásky pro HR, ZHR, Instruktory. 
 
Schůzi ukončila předsedkyně KR ČAS A. Dvořáková, popřála všem členům KR ČAS pěkné 
svátky. 
 
 
 
Praha 9. 12. 2016 
 
Zapsala: M. Opavská, členka KR ČAS 
 
Ověřil: J. Kubálek, člen KR ČAS 
 
 
A. Dvořáková: předsedkyně KR ČAS 
 
 

  


