
Komise rozhodčích – pátek 25.6.2021 v 18,30 – Zlín, hotel Baltaci, zasedací místnost 

Přítomni: Jakub Kubálek, Ludmila Pudilová, Rudolf Šimek, Lukáš Lebr, Martin Tipka, Jindra 

Šálek, Milena Opavská, Adriana Dvořáková, Milan Urban, Jan Navrátil, Oldřiška Marešová 

Omluveni: Veselý Vladimír, Aleš Novotný, Iva Machová 

 

Program komise: 

 

1)    Zahájení jednání - v 18,30 zahájil předseda komise Jakub Kubálek komisi rozhodčích 

přivítáním přítomných, Milena Opavská v sobotu pozvala komisi na prohlídku města Zlín  

schválení zapisovatele – Adriana Dvořáková a ověřovatele zápisu - Milena Opavská 

 

2)    Schválení programu schůze komise - program schůze jednohlasně schválen  

 

3)    Rozdělení kompetencí v rámci KR ČAS: 

Delegace - Milena Opavská, Jindřich Šálek 

Instruktoři – Rudolf Šimek, Martin Tipka 

Školení, E-learning – Vladimír Veselý, Lukáš Lebr 

Národní panel - Skála Bedřich 

Databáze – Adriana Dvořáková, Jan Navrátil 

Místopředsedkyně, mez. úsek – Ludmila Pudilová 

Pravidla – Iva Machová, Jan Navrátil, Aleš Novotný 

Rekordy – Milan Urban, Jan Navrátil 

Agenda ČAS, webové stránky ČAS (sekce komise rozhodčích) – Oldřiška Marešová 

 

4)    Příprava plánu práce a cílů KR v období 2021-2025 

Školení NTO pro ČR (národní panel), vydání tištěných pravidel co 2 roky, přednostně dodat KR 

ČAS, komise rozhodčích konání 4x ročně, 1x s krajánky, pravidelná školení i za pomoci online 

možností s doplněním e-learningu, elektronická zpráva hlavního rozhodčího, oslovit nové 

rozhodčí, šíření osvěty směrem k zapojení mladých atletů 

 

5)    Plán školení a vzdělávání 

v roce 2021 proběhly:  

13.3. online prolongační seminář Ú+1třída  

17.4. online školení kamery 

mimořádně 24.-25.4 online školení rozhodčí 2. třídy 



Školení do konce roku 2021 

    NTO                   Pardubice 23. - 24. 10. 2021  

    1. třída               Pardubice     5. - 7. 11. 2021 

    startéři               Pardubice         13. 11. 2021 

    seminář IR         Pardubice 20. - 21. 11. 2021 

Prolongační seminář pro ústřední rozhodčí a rozhodčí 1.třídy proběhne pomocí online 

školení. Termín bude určen a zveřejněn na stránkách ČAS. 

 

6)    Elektronická zpráva HR - obnovení rozpracovaného projektu – chystá se znovu testovací 

závod 

 

7)    Motivační kampaň – na již proběhlé kampaně pozitivní reakce, v řešení výjezd na Istaf, pro 

rok 2021 jen jeden společný výjezd pro celou ČR, každý kraj doporučí 1 osobu (rozhodčího) 

 

8)    E-learning – zpracování školících materiálů do formy e-learningu – zodpovídá L. Lebr,  

V. Veselý 

On-Line školení/e-learnig – diskuze co a jakou formou používat  – používat pro změny pravidel 

a prolongace.  

  

9)    Různé 

• Návrhy na ústřední rozhodčí: 

Erna Linhartová (SOPLZ) – návrh schválen 

Scheuer Zdeněk – návrh neschválen – nutno splnit podmínku semináře 1. třídy 

Kopcová Dana (VITKO) - návrh neschválen – nutno splnit podmínku semináře 1. třídy 

• Břevno – na komisi rozhodčích se obrátila vnučka pana Františka Vobořila ohledně 

nákresu břevna k hodu diskem jejího dědečka dlouholetého rozhodčího, odpověď 

zpracuje a odešle J. Kubálek 

• Email ohledně připomínek k chybám v pravidlech V. Žáka – počítá se se začleněním do 

příštích tištěných pravidel ---- J. Kubálek na e-mail odpoví, diskuze k tzv. českým 

pravidlům 30.xx 

• Jednotlivé změny v průběhu roku nebo chyby v pravidlech směřovat na L. Pudilovou, 

Lída se spojí s Ivou Machovou a domluví se na konečné úpravě a zveřejnění 

• Forma objednávání oblečení pro rozhodčí – po vyprodání současných triček, přechod 

na trička od nového dodavatele – z důvodu usnadnění distribuce – pro rozhodování 

bude možné používat oba typy triček 

• Diskuze ohledně zveřejňování hlavních rozhodčích ve všech propozicích i výsledcích 

jednotlivých závodů, zvýšená potřeba zajištění pravdivosti výsledků, objevují se 

situace, kdy závodníci na malých oddílových závodech dosahují mnohem lepších 

výsledků než při ostatních závodech – požadavek na online systém: povinnost uvedení 

hlavního rozhodčího + větroměrů a kamery 

• Protokoly na webu měření a vážení – aktualizovat – zodpovídá J. Šálek 



• Požadavek V. Veselého – protokoly pro kontrolu měření optiky přikládat k zápisům  

• Vydání metodického pokynu, jak postupovat při postupu více/méně než 8 závodníků 

v technických disciplínách – zodpovídá V. Veselý 

• Lektorská podpora krajů v případě, že chtějí udělat odborný seminář (např. měření a 

vážení), tento seminář bude mít krajskou platnost a evidovat takto proškolené bude 

kraj 

 

 

25.6.2021 

 

Zapsala:        Ověřila: 

Adriana Dvořáková       Milena Opavská 

 

 

 

 


