
Zápis ze schůze KR ČAS č.4/2013, která se uskutečnila dne 29.listopadu 2013 v Pensionu 

Šenk v Pardubicích 

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

Host: Hromada 

Program: 

1. Zahájení, schválení zapisovatele a ověření zápisu 

2. Schválení zápisu z minulé schůze konané 14.9.2013 a kontrola úkolů 

3. Schválení programu schůze 4/2013 

4. Informace k mezinárodním školením 

5. Informace k seminářům ČAS 

6. Zhodnocení zpráv instruktorů a HR 

7. Nová pravidla platná od 1.11.2013 

8. Návrhy na ÚR 

9. Jubilea v roce 2014 

10. Výkon J. Svobodové 

11. Různé 

Add.1 – Schůzi zahájila předsedkyně komise Dvořáková, byla schválena zapisovatelka Opavská 

 a ověřovatel Kubálek 

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

Add.3 – Schválen program schůze č. 4/2013 

Add.4 – Pudilová podala informace k mezinárodním školení technických delegátů – Pudilová i         

Varhaník, kteří školení absolvovali uspěli, také mezinárodními rozhodčími, kteří absolvovali 

školení v Lisabonu – se stali Machová, Pudilová a Novotný. Na školení mezinárodních rozhodčích 

chůze nebyli naši rozhodčí umístěni na panelu. 

Add.5 – Na semináři ÚR + I. tř  v Praze byla účast 2O rozhodčích 

a na semináři ÚR + I. tř v Olomouci byla účast 21 rozhodčích 

na specielním školení cílových kamer byla účast 21 rozhodčích 

Add.6 – Zhodnocení zpráv Instruktorů a HR – bude vydán Zpravodaj jehož součástí budou tyto         

zprávy 

Add.7 – Žák seznámil s překladem pravidel, nová pravidla jsou platná od 1.11.2013, v příštím roce 

by měla být Pravidla vydaná knižně 

Add.8 – Projednány jednotlivé návrhy na jmenování ÚR: navrhováno 5 rozhodčích na jmenování, 

schváleni byli pouze Košvancová, Svitáková , Jeřábek, – dva navrhovaní nesplňovali podmínky pro 

jmenování ÚR 



Add.9 – Probrány jubilea v roce 2014, KR ČAS  k 50,60,70 a více 

Add. 10 – Výkon J. Svobodové  - přeložen na 30.11.2013 

Add. 11 – Příprava na schůzi s předsedy KR Krajských svazů 

Příští schůze bude 22.3.2014 v rámci semináře instruktorů v Pardubicích. 

 

Zapsala: Milena Opavská 

Ověřil: Jakub Kubálek v.r. 

 

  

 


