
    Zápis ze schůze KR ČAS  č.1/2014, která se uskutečnila 22.-23.března 2014 

        v Pensionu Šenk v Pardubicích 

 

Přítomni: Dvořáková, Pudilová, Opavská, Veselý, Novotný, Kubálek, Žák,                                                           

Šimek, Urban 

Host: Hromada 

Omluven: Fiala 

Program: 

1. Zahájení, schválení zapisovatele a ověřovatele zápisu 

2. Schválení zápisu z minulé schůze konané 29. -30.11.2013 a kontrola úkolů 

3. Schválení programu schůze 1/2014 

4. Informace k  pořádání  Prag  Indoor 

5. Informace z předsednictva a výboru ČAS 

6. Zhodnocení zpráv instruktorů, HR 

7. Halové rekordy 

8. HR a instruktoři pro letní sezonu 2014 

9. Různé 

 

Add.1   Schůzi zahájila předsedkyně komise Dvořáková, byla schválena 

zapisovatelka Opavská a ověřovatel zápisu Kubálek 

Add.2   Schválen zápis z minulé schůze a byla provedena kontrola úkolů 

Add.3    Schválen program schůze č. 1/2014 
 
Add.4   Hodnocení Prag Indoor bylo velmi kladné, přesto nějaké nedostatky se 
vyskytly a pro příští rok  je nutné zlepšení: 



 -zlepšení elektroniky (ozvučení, pomalé sjíždění klece u koule, posun stojanů u 
tyče), rošt u doskočiště, zlepšit práci technické čety, úsekový rozhodčí, záznamy 
pro úsekové rozhodčí, protokoly o měření a vážení, usměrnit počet lidí, kteří se 
pohybují po ploše (televize, manažer), zlepšit práci ve svolavatelně 
 
 Add.5   Předsedkyně KR předala informace z předsednictva a výboru ČAS   
 
Add.6    Předběžné hodnocení zpráv instruktorů a HR za 2014, I. část 
 
 Add.7    Urban předložil ke schválení přehled překonaných a vyrovnaných 
rekordů ČR v roce 2013-2014 
 
 Add.8    Opavská předložila delegace rozhodčích a instruktorů pro akce 
pořádané  ČAS v roce 2014, II část 
 
Add.9    Štafetový pohár s mistryní světa Ludmilou Formanovou, mohou 
startovat všechny školy v ČR, družstvo tvoří 16 žáků jedné školy. 
Termíny konání – školní kola pořádají jednotlivé školy dle vlastního uvážení, 
Krajská kola do termínu 28. 5.2014 a Celostátní finále  11.6.2014  v Kolíně 

- KR Času doporučuje pro malý počet závodníků a rozdílné výkonnosti 
zrušit chůzi  mládeže  v hale 

- KR bere na vědomí rezignaci na funkci instruktora Jana Veverky  
- zasílat zájemce o školení rozhodčích ing. Veselému 
- příští schůze 17.6.2014 v Ostravě  

 
        
 
Zapsala Opavská       Adriana Dvořáková 
Dne 23.3.2014       předsedkyně KR ČAS 
 
Ověřil: Jakub Kubálek 

 
 


