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Sumář ze Zpráv ZHR - I 2020 – 3. část
Druhá polovina letošní podivné sezony na dráze roku 2020 obsahuje poznatky instruktorů
delegovaných komisí rozhodčích ČAS na následující závody – mistrovství České republiky:
akce č. 37 – 16. 9. 2020 – Bronzový mítink WACT – Kladno hází a memoriály, Kladno (ZHR-I
Mastík)
č. 38 – 19. – 20. 9. – MČR m, ž do 22 let, Jablonec nad Nisou (Hoferek)
č. 39 – 19. - 20. 9. – MČR žactva, Třinec (Novotný A.)
č. 41 – 3. 10. – MČR družstev juniorů a juniorek, Opava (Šimek)
42 – 3. 10. – MČR družstev dorostenců a dorostenek, Jablonec nad Nisou (Párys)
43 – 4. 10. – MČR družstev staršího žactva, Kolín (Švercl)
46 – 21. 11. – MČR v přespolním běhu všech kategorií, Praha (Mastík) – přeloženo na 12.
prosince – bude-li se vůbec konat
Poznatky ze Zprávy ZHR – I z posledně uvedeného mistrovství budou součástí až dalšího
Sumáře.
Úroveň rozhodování
37 – Zásadní chyby v rozhodování nebyly zaznamenány. O některých nedostatcích (rázu spíše
„nerozhodcovského“) – viz dále. Někteří rozhodčí nepřicházeli včas ke svým disciplínám.
38 – Rozhodčí pracovali v převážné míře zodpovědně a v souladu s pravidly.
39 – Všichni rozhodčí vykonávali svoji činnost kvalitně, s přehledem a s patřičnou autoritou.
Důsledně dbali na bezpečnost. Instruktorem nebyla zaznamenána žádná chyba
v rozhodování. Nutno ocenit i vysoký podíl mladých rozhodčích.
41 – Mistrovství proběhlo v klidné atmosféře, bez chyb v práci rozhodčích. Několik
diskvalifikací (poražení překážky chodidly, předčasný start, přeběhnutí předávacího území)
bylo zcela obvyklých.
42 – Je potřebné vyzdvihnout dobrou spolupráci jednotlivých komisí.
43 – Práce rozhodčích byla instruktorem hodnocena kladně, chyby v rozhodování nebyly
zaznamenány, drobné závady byly odstraněny před zahájením soutěží.
Nedostatky
37 – Nesprávný údaj v zápisu soutěže v hodu diskem (jiná státní příslušnost závodníka),
trávník v dopadišti nebyl dostatečně posekán (nebylo dostatečně vidět odrazové „zrcátko“) a
jiné drobnosti, které byly včas odstraněny.
38 – Jisté problémy měla rozhodčí při soutěži v hodu diskem žen s patřičným nastavením
odrazového zařízení optického měření a některé zapisovatelky při určování konečného
pořadí v technických disciplínách.
39 – Drobné nedostatky byly včas odstraněny (nepřesně umístěné kužely pro seběh před
prvním rozběhem na 800 metrů).
42 – Drobné chyby (slabší obsazení rozhodčími v zatáčkách, chybějící kužely na seběhu) byly
po upozornění instruktorem odstraněny. Rovněž tak byl odstraněn nedostatek neuvádění
časů při zveřejňování výsledků při jejich vyvěšování.

K pořadatelům
37 – Pořadatelé odvedli dobrou práci, stadion byl skvěle připraven, znamenitě pracovala
technická četa a „košíkáři“, na výši byla i zdravotní služba. Rozhodčí byli pořadatelem
odměňováni stejně, bez ohledu na dobu strávenou na ploše.
38 – Jako klad lze uvézt především fakt, že na ploše se nepohyboval nikdo, kdo tam nepatřil.
41 – Pořadatel připravil mistrovství, v rámci možností, na dobré úrovni – bezpečnost,
rozběhové značky, kontrola náčiní, elektronické měření dálek, dobrá práce technické čety.
42 – Pořadatel zajistil stav, že se na ploše pohybovali pouze ti, kteří k tomu měli oprávnění.
43 – Mistrovství dobře připraveno, výborná práce technické čety, zdravotní zabezpečení na
patřičné výši.
Počty rozhodčích
38 – Instruktorem konstatován nedostatečný počet rozhodčích, především na úsecích a v cíli.
Druhý den soutěží byl počet rozhodčích už výrazně vyšší. Celkově byly soutěže zvládnuty.
41 – Počet pracujících rozhodčích byl ovlivněn pandemií a karanténou, přesto však byly
závody zvládnuty na dobré úrovni.
Technické vybavení
37 – Pro soutěže v technických disciplínách byly instalovány pouze dvě sady optických
měřících zařízení, trojskok se měřil pásmem.
38 – Technické zabezpečení soutěží (klece, signalizační praporky, elektronické ukazatelé
výkonů, rozběhové značky, apod.) bylo na patřičné úrovni, drobné nedostatky byly brzy
odstraněny. Při soutěži v hodu kladivem mužů chyběl ukazatel výkonů, pro soutěž žen byl
poté zajištěn.
39 – Vrhačská klec na hlavní ploše stadionu nemá jednoduše posuvné čelní díly, proto byly
tyto trvale otevřeny a soutěže v hodu kladivem byly z důvodů bezpečnosti předsunuty
v časovém pořadu před ostatní disciplíny. Rozestavný běh na 4x300 metrů se běžel, z důvodu
nepřipraveného předávacího území pro první předávku, z handicapu na 800 metrů.
Rozhodčími byla objevena i chyba v počítačovém programu pro určení pořadí ve skoku do
výšky.
41 – Technické zabezpečení závodů s výhradou – nebyly nainstalovány ukazatelé časových
limitů a u tyčky ukazatel vzdálenosti stojanů (pořadatel předpokládal, že budou dovezeny
firmou zajišťující uvedená zařízení). Jinak dobré.
43 – Jako zajímavost je ve Zprávě uveden fakt – vodní příkop byl napuštěn vodou z Labe,
která způsobila nepříjemné zabarvení. Otázkou zůstává zdravotní způsobilost či
nezpůsobilost.
K pravidlům
37 – K zamyšlení a následnému řešení se vyskytla situace, kdy při kontrolním měření před
soutěžemi v hodech, se vyskytla diference mezi měřením optickým a měřením ocelovým
pásmem (rozdíl až 4 cm). Pravidla tento fakt zatím neřeší (které měření má „přednost“?).
39 – Pro postup do finále běhu na 150 metrů žákyň byl, z důvodu rovnosti výkonů na tisícinu
sekundy, v souladu s pravidly, použit los.
41 – Kontrolní měření vzdáleností byla včas provedena, v několika případech byla doplněna
do patřičných protokolů až následně.
K soutěžní komisi
41 – Poněkud zpožděna byla soutěž v hodu kladivem juniorů (technické závady na ochranné
kleci v průběhu soutěže) a vyhovění žádosti jedné vedoucí ze soutěžícího družstva o
přeměření parametrů klece a výseče a tradičně závody v rozestavných bězích (např. nelze
zvládnou v patnácti minutách tři běhy juniorek na 4x400 metrů).

43 – Časový pořad byl dobře sestaven a dodržován.
Ke Zprávám ZHR – I
Ne všichni instruktoři uvedli jmenovitě dobře pracující rozhodčí.
Jmenovité (kladné) hodnocení práce rozhodčích
HR – Veselý (37, 43), Všetečka (38), Kovář (41)
VR pole – Košvancová (38)
VR start – Lebr, Kamenský (37), Šulc (38, 42), Trojanec (41), Rychnová (42), Robovský (43)
Kamera – Boklažuk (38)
Úseky – Vandrolová (41)
Vrchník běhů – Nohýnek (38, 42), Párys (38), Matýsková (41)
V. chůze – Brandejský (42)
V. výšky – Hoferek K. ml. (38), Baroň (41)
V. dálky, trojskoku – Lechner, Kudlička (38), Kurečka (41)
V. tyče – Zemánek (38), Hadinger (42)
V. disku – Vondra (37), Adamů (38), Záruba (41)
V. kladiva – Voňavka (37), Jasanský (38, 42), Matýsek (41)
MaV – Nešvera (37), Heinl (38), Štefek, Vacula (41), Kubec (42)
Svolavatelna – Vodičková (38)
Další – Vondrová (37), Kovářová (41), Vélová, Umlauf, Mikula (42)
Jiné
39 – Někteří trenéři projevili jistou neznalost pravidel v situaci, kdy rozhodčí nepřipouštěli
provádění imitačních cvičení bez náčiní závodníky v sektoru. Rovněž tak považovali za
zdařený pokus ve skoku do výšky stav, kdy laťka spadla až v době po opuštění doskočiště
závodníkem (přestože rozhodčí ještě nesignalizoval zdařené ukončení pokusu závodníkem).
43 – Jako potřebné a vhodné se ukázalo pořizování záznamů z mobilního telefonu (děje se už
i jinde) pro důkazní řízení v případě běhů v cizí dráze a pro regulérnost předávek
v rozestavných bězích. Jako dobrá myšlenka se ukazuje námět na vybavení rozhodčích na
úsecích vysílačkami, což by výrazně prospělo k urychlení vyhodnocování regulérnosti
průběhu závodu.
Havířov, 25. 10. 2020

Šimek

Sumář ze Zpráv HR 2020 – 2. část
Akce :
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

08. 06.2020 – Praha – Bronzový mitink – Memoriál J. Odložila – HR Kňákal
20. 06.2020 – Milovice - 10 km chůze pro 1. kolo extraligy a 1. ligu M+Ž –HR Hoferek
27. 06.2020 – Slavkov u Brna – MČR M,Ž, J v běhu na 10000 m –HR Trojanec
04. 07.2020 – Praha – 1. kolo extraligy M + Ž - HR Kňákal
04.07.2020 – Č. Budějovice – 1. kolo M + Ž sk. A – HR Tipková
04.07.2020 – M. Boleslav – 1. kolo M+Ž sk. B – HR Košvancová
04.07.2020 – Olomouc – 1. kolo M+Ž sk. C – HR Trnečková
11.07.2020 – Nové Město/Metují – 10000 m pro extraligu M+Ž – HR Skalický
12.07.2020 – Kostěnice – MČR v půlmaratonu M+Ž – HR Skalický
14. 07.2020 – Tábor – Velká cena Tábora a Memoriál J. Pána – HR Tipka
18.07.2020 - Kladno – 2. kolo extraligy M + Ž – HR Kubálek
18.07.2020 - Domažlice – 2. kolo I. ligy M + Ž, sk. A – HR Běhounková
18.07.2020 - Jablonec/Nisou – 2. kolo I. ligy M + Ž sk. B - HR Hoferek
18.07.2020 – Uh. Hradiště – 2. kolo I. ligy M + Ž sk. C – HR Mojžíš
24 – 26.07.2020 – Praha – MČR všech kategorii ve vícebojích – HR Dvořáková
01.08.2020 – Bělá pod Pradědem – MČR v běhu do vrchu M + Ž, J a J – HR Vykydal
01.08.2020 – Olomouc – 10 km chůze pro MČR družstev M + Ž, 10 km chůze pro
3. kolo 1. ligy M + Ž a 10 km pro 3. kolo II. ligy M+Ž – HR Pudilová
28.
08. a 09.08.2020 – Plzeň – MČR M + Ž na dráze – HR Linhartová
29.
15. 08.2020 – Zlín – Zlín 2020 – HR Pudilová
30.
22. 08.2020 - Ostrava – MČR družstev M + Ž – HR Kubalová
31.
22. 08.2020 – Praha – 3. kolo 1. ligy M + Ž sk. A – HR Tipka
35.
05. a 06.09.2020 – Ostrava – MČR juniorů, juniorek, dorostenců a dorostenek na
dráze – HR Matýsková
37.
16.09.2020 – Kladno – Bronzový mítink WACT- Kladno hází a Kladenské memorably
HR – Veselý
38.
19. a 20.09.2020 – Jablonec/Nisou – MČR M + Ž do 22 let na dráze – HR Všetečka
39.
19. a 20.09.2020 – Třinec – MČR žáků a žákyň na dráze – HR Chalupa
40.
27.09.2020 – Běchovice – MČR v silničním běhu M, Ž, J, J – HR Dvořáková
41.
03.10.2020 – Opava – MČR družstev juniorů a juniorek – HR Kovář
42.
03.10.2020 – Jablonec/Nisou – MČR družstev dorostenců a dorostenek – HR Šulcová
43.
04.10.2020 – Kolín – MČR družstev st. žáků a starších žákyň – HR Veselý
44.
10.10.2020 – Poděbrady – MČR v chůzi na 20 km M + Ž, MU v chůzi na 20 km M + Ž,
Mítink EA v chůzi – HR – Hofererek
Zprávy které nebykly doručeny:
32.
22.08.2020 – Kolín – 3. kolo I. ligy M + Ž sk. A - HR Holub
33.
22.08.2020 – Břeclav – 3. kolo I. ligy M +Ž sk. B. – HR Petrjánoš
34.
25.08.2020 – Brno – Vzhůru Brno – Memoriál J. Sečkáře – HR Šálek
36.
08.09.2020 – Ostrava – Zlatý mítink WACT – Zlatá Tretra – HR Novotný

Hodnocení práce rozhodčích u cílové kamery, startérů, dalších rozhodčích11,
11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 22, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30 - Práce rozhodčích u
cílové kamery, startérů i dalších rozhodčích bez problémů
16 - Rozhodčí u kamery práce dobrá, pořadatel stále testuje novou kameru, v běhu na 200 m
mužů nespustila kamera, určeno pouze pořadí, po dohodě řídícího soutěže a vedoucích
družstev nebyl tento závod bodován. Startéři pracovali bez větších problémů, neměli karty
pro označení chybného startu. Práce vrchníků a ostatních rozhodčích bez problémů
29 - Cílová kamera ONLINE systém, startéři dobrá práce, vrchníci bez problémů až na
vrchníci u běhů která pracovala více jako vrchník startů a nezvládala vše. U všech rozhodčích
byla vidět snaha, ale občas chyběly zkušenosti, takže sektory nebyly před začátkem soutěže
vybaveny vším potřebným
31 - Vyhodnocení výsledků všech běžeckých soutěží bylo provedeno ihned po skončení
soutěží, bez jakýchkoliv problémů. Bohužel ve 2. běhu na 400 m př. žen nesepla cílová
kamera a rozhodčí u kamery nezareagoval včas, takže startéři nedostali pokyn k včasnému
zastavení běhu. Práce startérů I vrchníků i ostatních rozhodčích dobrá
35 - Cílová kamera bez problémů. Startérská skupina sehraná, práce vrchnků, součinnost
skupin. Další rozhodčí pracovali svědomitě a odpovědně, velmi náročně podmínky (v sobotu
horko, v neděli dopoledne déšť)
39 - Cílová kamera – výborná práce po celou dobu konání soutěže. Při rozbězích žákyň na
150 m došlo k rovnosti výkonů u časů ve 2. a 3. rozběhu s přesností 0,001 s. Jednalo se o dvě
závodnice na 8.místě, o postupu rozhodl los. Výborný výkon startérů, včetně asistentů.
Práce vrchníků a ostatních rozhodčích výborná
37, 38, 40, 41, 42, 43 - Časomíra Online system, vrchníků, startérské skupiny I ostatních
rozhodčích bez připomínek
44 - Cílová kamera Online system, práce dobrá. Startér bez problémů. Rozhodčím na
osvěžovací a občerstvovací stanici bylo nutno stále připomínat, že nesmí opouštět svá
stanoviště a musí pečlivě dohlížet na dodržování pravidel
Hodnocení technické čety
12, 13, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 31, 37, 38, 39, 41, 43, 44, bez problémů
11 – S výjímkou jedné členky zařazené u hodu kriketem a oštěpem, která nebyla dostatečně
sběhlá v obsluze počítače a v průběhu uvedených soutěží si občas hrála s mobilním
telefonem,ale jinak pracovala dobře
14 – Až na jednoho člena upravujícího doskočiště u soutěží ve skoku do dálky a trojskoku
mužů a žen, který ze soutěžního sektoru často odbíhal
15 - Technická četa pracovala spolehlivě, jediný prohřešek, nebyly včas připraveny bloky na
štafety, což zapříčinilo nedodržení startu cca o 10 minut, časový pořad byl dohnán
23 - Slabé obsazení
27 - Odebírání čipů proběhlo bez problémů, hlídání průjezdu cyklistů a průchodu chodců v
hlavní aleji bylo dobře kontrolováno, takže nedošlo k žádné kolizi
29 - Úklid překážek pomalý
30 - Technická četa zajištěna, včas nebyly pouze připraveny bloky před závodem na 200 m Ž
35 - Spolupráce trochu pokulhávala, byli na závodech poprvé, příště je třeba lépe organizovat
40 - Trať byla zajištěna velmi dobře, na poslední chvíli připravovala a označovala Penalty
zone
42 – TČ nebyla

Zajištění závodů pořadatelem a spolupráce s nimi
11, 14, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 34, 43 - bez připomínek
12, 13, 15, 17, 20, 23, 25, 31, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44 - vynikající

Připomínky k časovému pořadu
11, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 29, 30, 31, 35, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44 - bez
připomínek
14 - Časový pořad předaný v den závodů vedoucím družstev na technické poradě a
rozhodčím, neodpovídal v případě soutěži ve skoku do výšky žen I mužů časovému pořadu
obsaženému v propozicích závodů zveřejněných na webové stránce ČASu. Soutěž ve skoku
do výšky žen začínala o 15 minut později a soutěž ve skoků do výšky mužů začínala o 15
minut dříve. Informace o změnách časového pořadu se však k závodnicím zjevně nedostala,
protože se k soutěži dostavily tak, jako by začínala o 15 minut později. Jinak připomínky
nebyly
15 - Časový pořad byl dodržen hlavně díky nízké účasti závodníků, v případě plného obsazení
dlouhých hodů je 1 hod. 15 min. na disciplínu málo
25 – Časový pořad byl dodržován, příp. posunut o max. 15 min. dle průběhu a ukončení
disciplín v rámci víceboje
27 - Po přeložení závodů z jarního termínu na počátek srpna nebyla zohledněna možná
vysoká teplota, start zůstal v 11.30 hod. takže se šlo v největším vedru
28 - Byl dodržen i když mezi kladivem a diskem žen byla krátká pauza, začátek disku byl
posunuto 10 mim. Skluz byl však díky dobré práci rozhodčích zvládnut

Připomínky k technickým nedostatkům stadionu
13, 17, 19, 20, 21, 24, 35 - bez připomínek
11 – Do soutěžního sektoru pro skok do výšky bylo dodáno měřidlo, které nebylo nejčistší
- Do soutěžního sektoru pro skok do dálky si museli praporky a kontrolní značky pro
označení rozběhu a odrazu přinést rozhodčí sami
- V soutěžním sektoru pro hody kriketem a oštěpem byla chybně vyznačena výseč pro
dopad náčiní – ve vzdálenosti 40 m byla o 0, 3 m širší, bylo napraveno za aktivní účasti
technického delegáta EA, který na chybu upozornil
- Pro hody kriketem byly dodány černé míčky, které nebyly při jejich dopadu na trávě
dobře viditelné
14 - HR důrazně doporučuje pořadateli, vyměnit břevna překážek pro soutěže ve
steeplechase, která jsou nebezpečná, protože jsou rozeschlá a vyskytují se v nich mezery
K soutěžím ve skoku do výšky žen I mužů bylo dodáno měřidlo, se kterým se vzhledem k
poškozenému aretačnímu šroubu obtížně manipulovalo.
Soutěž ve vrhu koulí mužů měla proběhnout v soutěžním sektoru na stadionu a soutěž ve
vrhu koulí žen měla proběhnout v soutěžním sektoru mimo stadion,, vzhledem k tomu,že
soutěžní sektor na stadionu nebyl připraven a jeho příprava až po skončení soutěže v hodu
diskem mužů by způsobila zpoždění časového pořadu, HR rozhodl, že i soutěž ve vrhu koulí
mužů, se uskuteční v soutěžním sektoru mimo stadion, na což pořadatel zřejmě spoléhal
15 - Dlouhé hody byly měřeny opticky a během soutěže několikrát došla baterie ve stanici a
musela být vyměněna. Naštěstí nedošlo k závažnému zdržení disciplíny
16 - Sektory byly připraveny dobře, vrhařské klece na obou plochách odpovídají pravidlům.
Na hlavní ploše stadionu je instalovaná nová klec od výrobce Polanik. Při soutěži v hodu
kladivem mužů narazilo kladivo v průběhu do předního sloupku otočného dílu a proletělo po

nárazu mezi sloupkem a sití vlevo mimo klec zpět cca 5 m a spadlo na stůl zapisovatelky
(naštěstí tam neseděla)
22 - Měřidlo u skoku o tyči, starší verze bez vodováhy
23 - U sektoru pro hod kladivem nebyl ohraničen prostor pro diváky
25 – V sektoru skok o tyči – nefunkční posun stojanů – přesun závodníka na druhé
doskočiště. Před dalším použitím bylo opraveno. Sektory pro skok vysoký – dle prvotních
informací pouze jedno měřidlo, první den docházelo k zapůjčování mezi sektory, v sobotu se
druhé měřidlo našlo.
Doskočiště “A” pokryto molitanovou přikrývkou, kterou bylo nutné po každém skoku
upravovat, rovnat.
Sektor pro skok daleký – při prvním závodu došlo k výměně měřícího zařízení (hlavy),
původní byla v demo verzi s možností změření jen několika skoků, vzhledem k teplotě venku
roztékající plastelína
Sektor pro vrh koulí (za oválem) – vymezení sektoru pro trenéry ve velmi blízké vzdálenosti,
bylo posunuto
27 - Trať byla předem vyměřena, jedná se o WA (IAAF) certifikovaný okruh 1300 m.
28 - Drobné nedostatky v sektoru tyče – těžko se posouvaly stojany, u skoku dalekého jedno
chybné prkno, drobné závady neovlivnily regulérnost závodů
29 – U technických disciplín chyběly větrné stélky, později byla jedna “oficiální” dodána pro
dálku a trojskok. Nebyly včas připraveny rozběhové značky pro úvodní trojskok, u oštěpu
nebyly dodány vůbec. Mělo by se zvážit doplnění písku v doskočišti. V trojskoku byly použity
dvě metody měření v jedné soutěži – optika a laminátové pásmo.
Vzhledem k bouřce předchozího dne nefungovaly světelné ukazatele, ale manuální se u
prvního trojskoku objevil až v průběhu závodu. U disku a oštěpu ukazatel vůbec nebyl. Stejně
tak nebylo pamatováno ani na ukazatel kol v cíli. Jiné závady technického charakteru HR
nezaznamenala
30 - U hodu kladiva a vrhu koule (rozcvičovací stadión) chyběly ukazatele časového limitu a
ukazatele výkonů. Tento nedostatek byl kompenzován komentováním hlasitele
31 - Špatný technický stav diskařské klece – silnější poryv větru vytrhl z ukotvení koncový díl
klece. Nedostatečně ukotvené křídlo vrat na konci rozběhové dráhy pro hod oštěpem. V
průběhu rozcvičování se v důsledku silnějšího poryvu větru se křídlo zavřelo, naštěstí
nedošlo ke zranění. Následně bylo křídlo vrat zabezpečeno.
K vrhařským disciplinám nebylo dodáno pořadatelské náčiní, nedodány žluté praporky pro
úsekové rozhodčí, technicky a časově náročné vyměňování odrazového břevna ve skoku
dalekém a trojskoku
37 - Kladivo, disk křídla nešla zavírat zcela kolmo k čáře vyznačující sector, avšak odchylka
nebyla významná a neovlivňovala bezpečnost
38 - Technické nedostatky byly odstraněny den před závodem
39 - Stadion byl připraven velmi dobře, až na štafetu 4x300 m. Nebylo označeno
předávací území pro první předávku na metě 100 m (při startu s hendikepem 400 + 800 m).
Ostatní drobné nedostatky byly do začátku soutěží odstraněny.
41 - Všechny sektory byly včas a vzorně připraveny. Ve funkcích vrchníků byli vždy
zodpovědní a zkušení rozhodčí, kteří pracovali ve svých skupinách spolehlivě.
Nedodržení časového programu v hodu kladivem juniorů bylo způsobeno:
1. Na žádostí trenérky z Pardubic o přeměření rozteče klece a upevnění sítě při velkém
nárazovém větru

2. Technickou závadou na zařízení (v první sérii jedním hodem závodníka bylo přetrženo
jedno lanko držící síť). Díky obětavosti vrchníka, který ze žebříku v 6 m výšce během 15
minut vše opravil se v soutěži mohlo pokračovat.
42 - Bez zjevných chyb a nasledných připomínek
43 - Před skokem o tyči žákyň se zjistilo, že v zápise uvedená základní výška 190 cm je moc
nízká a nelze ji na stojanech nastavit. Po dohodě s řídícím soutěže byl upraven zápis a jako
základní výška byla stanovena nejnižší možná nastavitelná, bez protestu. Vodní příkop byl
naplněn vodou z přilehlého Labe. Stadion se nachází uprostřed parku. Na dráze bylo plno
listí, zbytky trávy. V případě deštivého počasí by mohlo dojít k uklounutí.
44 - V příštích ročnících by bylo vhodné, aby byl prostor Penalty zone krytý (pod stanen).
Občerstvovací stanici je potřeba upravit tak, aby nebylo umožněno obsluhám zajišťující
občerstvení vycházet z boxů ven přední stranou

Chyby v rozhodování
11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 30, 35, 40, 41, 42. 48, 43, 44 - bez
připomínek
16 - Vrchník – kladivo, disk, koule, oštěp žen se dopustil chyby při soutěži v disku žen, do
soutěže vyhlásil pouze sedm závodnic a tím poškodil osmou závodnici, tato se ohrazovala
pouze u rozhodčího v poli, ne u vrchníka, této chyby si nevšíml ani zapisovatel. HR byla sice
upozorněna, ale až po ukončení soutěže
20 – Několikrát chybně nastavovaný časový limit pro provedení pokusu ve skoku o tyči žen
- Příliš brzy otáčený ukazatel zbývajích kol při běžeckých soutěžích na oválu. K měření
běžeckých soutěží byla použita dvojice certifikovaných cílových kamer a automatický
certifikovaný větroměr napojený na startovní zařízení. U vrhačských discilín bylo použito
optické měření délek. Před zahájením soutěží byl za přítomností HR a technického delegáta
proveden nulový test cílové kamery.
23 - Chyběli úsekoví rozhodčí
25 – Zásadní chyby v rozhodování nebyly, u hodu oštěpem mužů došlo na krátkou dobu k
rozhazování bez rozhodčích. U oštěpu juniorů pak ke spornému řešení u dopadu oštěpu, na
místě byl instruktor a situaci vyřešil
29 - U technických disciplín nebyl měřen časový limit pro pokus, na sektorech nebyly
přichystány žluté praporky. Závodníkům v dálce, u trojskoku a výšce bylo povoleno používat
křídu ke kreslení značek. Při prvním dlouhém běhu obsluha špatně měnila čísla na
ukazovateli, ihned po proběhnutí posledního závodníka. Po upozornění pracovala
bezchybně. Nebyl dostatek úsekových rozhočích na předávky štafet, ani pro kontrolu běhu v
dráze při 200 m a 400 m. Také při překážkovém běhu nikdo nekontroloval přeběh přes
překážky. U horizontálních skoků nebyl vyplněn Protokol o kontrolním měření před soutěží.
Výsledky byly zapsány na zápis soutěže. Pro kontrolu optiky bylo nesprávně použito
laminátové pásmo
31 - Při běhu na 1 500 m žen došlo k pochybení startérů a závod byl odstartován ze startovní
čáry na 1 500 m př., závod byl cca o 8 metrů delší. Nikdo z vedoucích výprav nedal protest
proti výsledkům. Jelikož nedošlo ke zkrácení tratě (naopak prodloužení), nebyly závodnice
nijak zvýhodněny a výsledky jsou platné
Chyba ve výsledcích skoku dalekého mužů (špatně vypsaný nejlepší výkon jednoho ze
závodníků). Opraveno HR ještě před předáním řídícímu soutěže. Pokud provádí konečné
vyhodnocení disciplíny zapisovatel, vrchník musí vždy zkontrolovat

37 - Rozhodčí v trojskoku zvedl praporek dříve, než závodník opustil sector předepsaným
způsobem
38 - Rozhodčí u dopadu disku, chybně označovala dopad náčiní. Byla vyměněna jiným
rozhodčím a přeřazena do skupiny úsekových rozhodčích
39 - Veliká chyba byla, že se štafety 4x300 běžely ze startu s hendikepem na
800 m (neoznačené předávací území na metě 100 m. U osmi štafet při seběhu po 100 m
může docházet ke kolizím, pádům a zraněním. Několik trenérů proti uvedenému způsobu
běhu docela agresivně (i když oprávněně) protestovalo
Další chyby – rozhodčí při prvním rozběhu na 800 m chtěl na seběhu po 100 m stavět kužely
na linii startu na 1 500 m, špatné zvonění do posledního kola, špatné značení proběhlých kol,
Špatné postavení rozhodčího na 9 překážce prvního rozběhu na 100 m př. žákyň
Kladivo – zápis kontrolního zápisu u soutěže žákyň odevzdán bez údajů o typu pásma a bez
podpisu
Tyč – někteří závodníci použili místo rozběhové značky křídu
Oštěp – ruční zápis u oštěpu žákyň, v zápise uvedený konečný výkon horší, než výkon po 3.
pokusech
U dálky byl ruční zápis odevzdán s několika škrty, někdy špatně čitelné číslice.

Další připomínky HR
12, 17, 21, 24, 26 - bez připomínek
11 – U skoku do dálky a hodu oštěpem byla provedena kontrola měřícího zařízení EDM, v
této souvislosti je však třeba uvést, že na celý stadion bylo k dispozici jen jedno kalibrované
zařízení a ověřené ocelové pásmo
- U hodu oštěpem žen došlo při posledním hodu série pátých pokusů k výpadku měřícího
zařízení EDM, takže tento hod a všechny hody série šestých pokusů byly změřeny ocelovým
pásmem, pro hod oštěpem mužů bylo měřící zařízení EDM vyměněno
- U skoku do dálky a hodu oštěpem nešlo v počítači změnit pořadí závodníků a závodnic
po páté sérii pátých pokusů
13 – Problém s antidopingovým komisařem, který byl upozorněn pracovníkem ČASu, že
nesmí vstupovat na závodiště. Byla mu nabídnuta pomoc rozhodčích. Ovšem při závodě
vstoupil antidopingový komisař svévolně do dráhy. Po upozornění se nevhodně dohadoval
a poukazoval, že je mu bráněno ve výkonu činnosti. Při závodech mužů již přijal nabízenou
pomoc rozhodčích
14 - V průběhu závodů došlo na stadionu ke krátkodobému výpadku el. proudu, bez jeho
přívodu nefungují stojany pro soutěže ve skoku o tyči, takže soutěž ve skoku o tyči mužů
musela být cca na 8 minut přerušena
15 - Těsné doběhy na 800 ma 1500 m si rozhodčí v cíli z vlastní iniciativy natáčeli na video,
což jim ulehčilo při určování pořadí. Při skoku o tyčí mužů na výšce 426 cm praskla při
dopadu závodníka laťka
19 - Na poslední chvíli byl upravován sector doběhu, průchod pro odchod doběhnuvších
závodníků byl příliš daleko s ohledem na vyčerpání závodníků a jejich pomalý odchod z dráhy
– vše prý kvůli reklamě. Se zástupcem ČASu si HR vše vysvětlil a průchod posunuli blíže k cíli
20 – Připomínka ke spolupráci s režii závodu, necitlivé přerušení soutěže Technické disciplíny
jsou příliš kouskované
22 - Klec na kladivo – nevyhovující, výška pouze cca 5 m a žádné pohyblivé přední díly. Jediná
výhoda, že se házelo mimo stadion na sokolském sletišti, žádní cizí lidé v blízkosti. Měření

dlouhých hodů elektr., zajištěno pracovníkem ze Sušice, nutná kalkulačka na odečítání
poloměru kruhu, složité, zdržuje
23 - HR musel neustále upozorňovat trenéra tyčkařů z Jablonce k opuštění sektoru
25 – Online system – dořešit obsluhu počítačů, doporučuji kontrolu smluv, kdo má co
zajišťovat. Nutno dodat, že pořadatel obsluhu včas dodal a fungovala bez problémů.
Nástup k disciplínám u optického měření – několikrát v průběhu celého víceboje rozhodčí
čekali na příchod obsluhy Online systému, mají být u disciplíny 15 min. před začátkem
27 - Před závody v chůzi proběhly závody v běžeckém poháru mládeže. V propozicích, bylo
chybně uvedeno, že bude použita cílová kamera. Vzhledem k tomu, že současně se soutěží
družstev byl i závod MČR veteránů, nebylo v propozicích uvedeno, která soutěž je z hlediska
dresu nadřazenější. Byl zaznamenám závodník v soutěži družstev, který neměl dres svého
družstva, ale mateřského oddílu
28 - Vzhledem k slunečnému a horkému počasí by se využilo více sllunečníků (36 stupňů)
Vytištěné startovní označení mělo tak malá písmena, na dálku nebylo možné atlety
idenfikovat. Naštěstí se dlouhých běhů nezúčastnilo mnoho běžců
29 - Velmi dobře pracovali košíkáři, jejich přechody přes plochu byly ukázkové. Bohužel na
ploše stadiónu se pohybovalo více osob, které tam neměly co dělat. Při běhu na 5 000 m
měla být zřízena osvěžující stanice vzhledem k vysoké teplotě
30 - HR doporučuje připravit na jednotlivé sektory v případě extremního tepla slunečníky pro
rozhodčí.
31 - Při provádění nulového testu cílové kamery nastaly problémy s jeho vyhodnocením
(softwerové), test musel být několikrát opakován
V běhu na 400 m př. žen nesepla cílová kamera. Výsledky tohoto běhu byly vyhodnoceny na
základě ručního měření. V soutěži při hodu kladivem zasáhl odražený disk rozhodčího do
ruky. Rozhodčí byl ošetřen a pokračoval v rozhodování
35 - Byly překonány 4 české rekordy, byly vyplněny rekordní protokoly, včetně všech
náležitosti. Byl řešen protest – trojskok, který byl zamítnut
37 - HR zaznamenal několik problémů s funkcí zařízení Online system, výpadek při měření,
výpadek před startem běhu žen na 100 m
Vzhledem k tomu, že došlo k překonání národního rekordu Francie v hodu kladivem, českého
rekordu v kategorii U20 (juniorů) v běhu na 1 500 m a egyptského rekordu v běhu na 100 m
žen by bylo vhodné aby byli odpovědní rozhodčí informováni o platných rekordech. Zejména
při soutěžích v poli, kde je třeba přeměřit rekordní výkon bezprostředně po jeho dosažení
ocelovým pásmem, nebo zajistit potřebnou kontrolu regulérnosti náčiní. Pokud by
překonání francouzského rekordu v hodu kladivem tuto skutečnost neohlásil hlasatel mohlo
dojít vinou prodlevy k nesplnění všech potřebných podmínek pro dokladování tohoto výkonu
38 - Bez připomínek
39 - MČR se konalo v období epidemie COVID-19 za zpřísněných hygienických podmínek.
Byly překonány dva žákovské rekordy ČR a to v běhu na 1 500 m př. žákyň a oddílový rekord
ve štafetě 4 x 60 m žákyň. Celkově lze MČR hodnotit jako vydařené. Kladem byla účast řady
mladých třineckých rozhodčích, z nichž však někteří potřebují více zkušeností z atletických
závodů
40 - Pořadatel se vypořádal s nelehkými podmínkami velmi dobře. Zvládl opatření nařízená
kvůli nepříznivé situaci Covid 19. HR má připomínku ke startu mistrovského závodu.
Mistrovský závod doprovází čelo závodu vozidlo s časomírou, které jen velmi těžko projíždělo
mezi veterány a to především z pohledu bezpečnosti není dobré. Vyčleněný dobravní pruh

pro městskou dopravu využívají cyklisté, čímž omezují průjezdnost. Také vpuštěné vozidlo
do cílového prostoru, kde překáželo přímo před cílovou čárou
41 - Během závodu byly podány 2 protesty kvůli diskvalifikaci – jeden byl uznán, jeden
zamítnut.Kontroly měřením před zahájením disciplíny (vrhy, hody, skoky) byla provedena a
do protokolu zapsána, taktéž nulový start. Bezpečnost v sektorech byla důsledně
dodržována, včetně hygienických opatření. Nedostatky u skoku vysokého – vrchník
nedůsledně kontroloval rozběhový sector, kromě značek dodaných pořadatelem strpěl čáry
křídou a tretry. Po upozornění napraveno
42 - Výborná spolupráce s ředitelem závodů, který se snažil řešit situaci I z hlediska
rozhodčích a aktuálních podmínek.
43 – Při běhu 800 m žákyně, běh 2 DQ za krácení dráhy v zatáčce a 4 x 300 m žáci, běh v jiné
dráze a následné zkrácení dráhy v třetí zatáčce. Zástupci vyloučeného družstva AK Plzeň při
protestu u vrchníka se dožadovali videozáznamu přestupku od úsekového rozhodčího, místo
aby přinesli svůj důkaz o chybném rozhodnutí. Úsekový rozhodčí měl tento prohřešek
zaznamenaný na svém mobilním telefonu. Protestující, od protestu odstoupili.
44 - Závod byl v době, kdy platila omezení vlády ČR o počtu účastníků na sportovních
soutěžích. Proto byly omezeny i počty rozhodčích, což se projevilo hlavně na občerstvovací a
osvěžovací stanici. Tam je třeba víc rozhodčích aby bylo zajištěno pravidlo o občerstvení.
Rozhodčí měli zapůjčené modré svazové bundy. Podobné oblečení měli i někteří diváci.
Nebyly visačky pro rozhodčí. Pořadatel take nedodal rukávové označení funkcí, což činilo
problémy v komunikaci hlavně s českými trenéry

Udělené červené karty
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 35, 35, 37, 38,
39, 40, 41, 42, 43 - nebyly uděleny
44 - Byly uděleny dvě červené karty Smola, Vojtíšek nedodržení časového limitu

Zlín, 5. 11. 2020

Milena Opavská

