
Zápis ze schůze KR ČAS ze dne 11.12.2015 pořádané                                           

v hotelu Krystal v Praze v 18.30 hodin  

Přítomni: A. Dvořáková, M. Opavská, J. Kubálek, V. Žák, R. Šimek, M. Urban 

Omluveni: L. Pudilová, A. Novotný. 
 
Program: 
1. Zahájení, schválení zapisovatele a ověřovatele zápisu 
2. Schválení programu schůze 3/2015 
3. Schválení zápisu z minulé schůze 
4. Informace ze školení 2015 a plán školení 2016 
5. Návrhy ústředních rozhodčích 
6. Jubilea 2016, databáze 
7. Rekordy 
8. Různé 
 
Ad 1) Zahájení a zvolení zapisovatele a ověřovatele zápisu 
Schůzi zahájila předsedkyně A. Dvořáková, zapisovatelkou byla zvolena M. Opavská, ověřovatelem J. 
Kubálek 
 
Ad 2)Schválení zápisu z minulé schůze 
 Zápis z minulé schůze byl schválen 
 
Ad 3)Schválení zápisu z minulé schůze 
 Program dnešní schůze byl schválen všemi  přítomnými 
 
Ad 4)  Informace ze školení 2015 a plán školení 2016 
Seznámení průběhů školení a seminářů v roce 2015 -  viz příloha 
 Plán školení a dalšího vzdělávání rozhodčích atletiky na rok 2016:  
Seminář ústředních instruktorů   -  účastnický poplatek 300,- Kč 
9. – 10.4.2016                      Pardubice    
 
Školení rozhodčích 1. tř.    Pardubice           pro celou ČR   - účastnický poplatek  150,- Kč 
28.-30.10.2016  
 
 Semináře pro ÚR a rozhodčí I. tř. –   jednodenní  prolongační  semináře  
– účastnický poplatek  150,- Kč + 100,- Kč jmenování 
5. 11. 2016                             Praha                   pro:  PH, CB, HK, JI,KV,LB,PM,SC,UL, PU 
5. 11. 2016                             Olomouc             pro: Ol, OV, ZL, JM 
 
Odborný seminář Rozhodčí chůze – prolongační poplatek  150,- Kč 
26. 11. 2016                        Pardubice      pro celou ČR (rozhodčí Ú, 1. A 2. Tř.)    

 
Ústřední instruktoři se hlásí R. Šimkovi na emailovou adresu: rusimek@seznam.cz nejpozději 
do 1.3.2016 
Rozhodčí – zájemci, hlaste se průběžně příslušné komisi rozhodčích KAS nejpozději  
do 30. 8. 2016 
 



KR KAS zasílají přihlášky formou tabulky do 30. 9. 2016 na email: 
 vladimir.vesely@betotech.cz 
Pro přihlášku na seminář nebo školení je třeba použít tabulky umístěné na http: 
//www.atletika.cz/clenska-sekce/rozhodci/ skoleni/ 
Náklady na dopravu a stravu v rámci každého jednotlivého semináře si každý účastník hradí 
sám dle směrnice ČAS č. 5/25015 
 
 
Ad 5) Návrhy ústředních rozhodčích 
Návrh na ÚR – Ondřej Veverka, Vrlínek Pavel – HK 
 
 
Ad 6) Jubilea, databáze 
 J. Kubálek informoval o jubileích v roce 2016, byli vybráni rozhodčí, kterým se zašle 
blahopřání za KR ČAS. Informoval také o zavedení nové databáze na stránkách ČAS, již je 
vytvořen nový klíč na převedení stávající databáze, zatím nejde aktualizovat až po převedení. 
Upozornění – propadlé prolongace se budou mazat, nutné doškolení 
 
Ad 7) Rekordy 
- M. Urban předložil Přehled překonaných a vyrovnaných rekordů v roce 2015. KR ČAS 
schválila předložení na jednání Předsednictva ČAS. 
 
Ad 8) Různé 
- M. Urban uvedl, že certifikát o změření trati by měl obsahovat dle P260.28, b)c)f) rekordy 
na silnici P 240 závody na silnici , odst.1 
 - Běžecké závody pořádané společnosti Český běh.cz jsou chápany KR ČAS jako potřebné 
pro masový rozvoj atletiky a pro její propagaci. 
„Pravidla pro soutěže na silnici a v terénu“ vydané uvedenou společností jsou však ne zcela 
odpovídající platnému znění a duchu „Pravidel atletiky! Přeložených z anglického originálu 
a upravených pro české vydání KR ČAS a následně vydaných ČAS. 
Z tohoto důvodu nemohou být tedy výsledky z takto organizovaných běhů, chápány jako 
zcela regulérní a nemohou být použity, na příklad, v oficiálních výkonnostních tabulkách 
věkových kategorií a příslušných časových obdobích.  
KR ČAS se bude i nadále, dle konkrétní situace a naléhavosti, danou problematikou 
zabývat 
- 30. - 31.10. 2015 byl pořádán ČAS seminář  „Měřič trati silničních a přespolních běhů“. 
Semináře se zúčastnilo 10 rozhodčích, účast byla podmíněna kvalifikací rozhodčího nejmíň 
2. třídy.  Seminář se prolonguje za 5 let, vyznačuje se do průkazu rozhodčího. Po absolvování 
semináře je vystavený certifikát, který má platnost 5 let. 
- Zpravodaj instruktorů 3/2015 zveřejněn na webových stránkách ČASu 
- Schválená delegace HR na I. část roku 2016 – vyvěsit na webových stránkách ČASu 
- Schválení rozpočtu na rok 2016 
- Schválení schůzové činnosti za na rok 2016 - 9.4., 25.6., 29.10., 9.-10.12.2016  
- Pravidlo o rozskakování  skoku do výšky, když jsou 3 závodníci - výklad zajistí V. Žák  
 
 
Zapsala: Milena Opavská                                                                  ověřil: Jakub Kubálek 


