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Sumář ze Zpráv ZHR – I – 2021, část 3. 

Druhá (poolympijská) část atletické sezóny 2021 na dráze, a stručný přehled poznatků delegovaných 

instruktorů z následujících závodů, je obsahem tohoto Sumáře. Jde o tyto konkrétní závody: 

Akce č. 31 – 14. 8. 2021 – MU dorostu ČR – Maďarsko – Slovensko – Slovinsko, Brno (ZHR – I Mikulič 

Zd.) 

č. 36 – 22. 8. 2021 – 2. kolo extraligy M, Ž, Praha (Houser) 

č. 38 – 28. a 29. 8. 2021 – MČR M, Ž do 22 let na dráze, Plzeň (Běhounková) 

č. 43 – 5. 9. 2021 – MČR družstev M, Ž, Břeclav (Trojanec) 

č. 45 – 18. a 19. 9. 2021 – MČR žactva na dráze, Mladá Boleslav (Párys) 

č. 47 – 25. 9. 2021 – MU žactva ČR – Chorvatsko – Maďarsko – Slovensko – Slovinsko, Znojmo 

(Mikulič Zd.) – z důvodu covidové pandemie se omluvili zahraniční účastníci a mezinárodní utkání 

bylo přeloženo na rok 2022. 

č. 48 – 25. 9. 2021 – MČR družstev juniorů a juniorek, Praha (Hanykýř) 

č. 50 – 26. 9. 2021 – MČR družstev dorostenců a dorostenek, Kolín (Veselý) – Zpráva ZHR-I nebyla 

dodána, neproběhla komunikace ohledně místa a začátku závodů mezi pořadatelem a delegovaným 

instruktorem. 

č. 51 – 2. 10. 2021 – MČR družstev staršího žactva, Ostrava (Chalupa) – zastoupila Matýsková 

č. 52 – 27. 11. 2021 – MČR v přespolním běhu M, Ž, juniorů a juniorek, Valašské Meziříčí (Šimek) 

  

Všichni delegovaní instruktoři (s jednou výše uvedenou výjimkou) včas zaslali své Zprávy. O jejich 

postřezích je pojednáno dále. 

 

Úroveň rozhodování 

Dobrá úroveň práce našich rozhodčích, dle vyjádření delegovaných instruktorů, pokračuje. 

31 – Pochvalu za práci v úmorném vedru a výborné zvládnutí závodů si zaslouží všichni rozhodčí. 

Práce jednotlivých komisí byla řízena zkušenými kvalifikovanými rozhodčími, dostatečně bylo dbáno 

na bezpečnost, dobře pracovala svolavatelna i rozhodčí pro měření a vážení náčiní. 

36 – Jednotlivé komise byly složeny ze zkušených rozhodčích, problémy se v rozhodování rozhodčích 

nevyskytly, důraz byl kladen na bezpečnost, prostorová kolize rozběhů pro hod oštěpem a skok o tyči 

byla zdárně vyřešena. 

38 – Při rozhodování jednotlivých soutěží nedošlo k žádným chybám, které by ovlivnily průběh nebo 

výsledky závodů. 

43 – Zásadní chyby v rozhodování se nevyskytly, drobné chyby byly odstraněny v průběhu závodů. 

Počet rozhodčích na úsecích byl „na hraně“. Zvýšené nároky na práci rozhodčích kladla blízkost 

sektorů pro vrh koulí a hody diskem a oštěpem (zvládnuto). 

45 – Konstatována většinou dobrá práce komisí, o jistých nedostatcích je pojednáno dále. Rozhodčí 

v sektorech (koule, tyč) měli ztíženou práci, neboť museli často vykazovat trenéry, kteří vnikali do 

soutěžních prostorů (mnozí z nich se chovali, vůči rozhodčím, i neslušně). Tradičně vnikali do 

soutěžních prostor především trenéři tyčkařů, kteří z nich pořizovali videozáznamy pokusů svých 

svěřenců. 

48 – Pod vedením HR pana Kňákala odvedli zkušení rozhodčí dobrou práci, chyby v rozhodování 

nebyly zaznamenány. S přehledem zvládli i pokřiky diváků a některých trenérů. 



51 – Perfektně zorganizovaná práce jednotlivých komisí, hladký průběh soutěží v jednotlivých 

sektorech, dostatečně dbáno na bezpečnost, chyby v rozhodování nebyly zaznamenány. Celkově 

zodpovědně odvedená práce všech zúčastněných. 

52 – Mistrovství bylo velice dobře připraveno, rozhodčí odvedli výbornou práci jak v cíli, tak i na trati. 

Nedostatky 

31 – Za jistý nedostatek lze uvézt málo intenzivní vykazování zahraničního trenéra ze sektoru pro 

skok do dálky. Časem však bylo napraveno (rovněž tak v sektoru pro skok do výšky). 

45 – Za nedostatek lze považovat nedostatečný počet kvalitních rozhodčích chůze, ne vždy byly 

obsazeny úseky v zatáčkách, v některých případech (tyč) byly použity místo rozběhových značek 

(kterých byl připraven dostatek) boty, v jednom případě opustil závodník ve skoku do výšky soutěžní 

sektor bez doprovodu rozhodčího. 

52 – Nedostatky v práci rozhodčích nebyly zaznamenány, vše bylo v naprostém pořádku. 

 

K pořadatelům 

31 – Stadion a jednotlivé sektory byly dobře připraveny, pomocníci rozhodčích a členové technické 

čety přistupovali ke svým úkolům zodpovědně. 

36 – Pořadatelům lze vytknout stav, kdy ve většině sektorů chybělo zpočátku základní vybavení 

(praporky, pásma, rozběhové značky), bylo však dodáno až po vyžádání. Velmi dobře pracovala 

technická četa, průběžné požadavky, na ní kladené, byly operativně plněny. Dobře byly vyznačeny, a     

v praxi používány, prostory pro trenéry. 

43 – Instruktorem konstatován zodpovědný a aktivní přístup členů technické čety a pomocných 

rozhodčích. 

45 – Pořadatelé v maximální míře vyšli vstříc trenérům a vymezili jim příslušné prostory v blízkosti 

soutěžních sektorů. 

48 – Pořadatelsky na úrovni, např. včetně dodání a použití rozběhových značek. Spolupráce se členy 

technické čety a s Online-systémem byla v pořádku. 

51 – Pořadatelé připravili stadion a jednotlivé sektory velmi dobře, okamžitě zajistili vše potřebné 

(výměna překážky), zdravotní služba byla zajištěna. Pochvala patří i technické četě – odvedla práci ne 

velmi dobré úrovni. Doporučení do budoucna – na velkoplošné obrazovky dříve zobrazit složení 

jednotlivých rozběhů rozestavných běhů v rámci urychlení soutěží). 

52 – Pořadatelé odvedli obrovské množství práce při přípravě a následné realizaci mistrovství, trať 

byla, po celé délce, dokonale vyznačena, zdravotnická služba zajištěna. Na trase byl dostatečný počet 

rozhodčích, kteří kontrolovali průběh závodů, byli vybaveni vysílačkami a dbali na bezpečnost 

startujících běžců. Dobře pracovala svolavatelna, v dostatečné míře bylo zajištěno občerstvení, 

zkušení hlasatelé na úrovni, důstojné vyhlašování výsledků. Avšak sníh a bláto ovlivnitelné 

pořadatelem nebylo. Výborná byla spolupráce mezi rozhodčími a pořadatelem. 

Počty rozhodčích 

31 – Na zdárném průběhu utkání se podílel dostatečný počet rozhodčích. 

36 – Celkově bylo přítomno 29 rozhodčích. 

38 – Počet přítomných rozhodčích – 36 a 39. 

43 – Na sektorech v dostatečném počtu, počty úsekových rozhodčích byly hraniční. 

45 – O nedostatečném počtu rozhodčích chůze a na úsecích už byla řeč výše. 



51 – Dostatečný počet rozhodčích. 

52 – Startéři, kamera, spojky, šest rozhodčích v cíli a deset na úsecích na trati. A velké množství 

dalších pomocníků. 

Technické vybavení 

31 – Tradicí se stává na českých stadionech (tedy i Brna) absence „nulové čáry“ přes doskočiště pro 

skok o tyči. Rovněž tradičním problémem je udržování plastelíny na odrazových břevnech v horkém 

počasí. Bylo by dobré zvážit, jestli by na závodech této úrovně nebylo dobré používat automatické 

zařízení pro vyhodnocování přešlapů. 

36 – Klec pro hod kladivem nemá funkční pohyblivé dílce, naopak má příliš prověšenou ochrannou 

síť. 

38 – První den soutěže v hodu kladivem nebyla dostatečně upevněna síť ochranné klece. Náprava 

zjednána. 

43 – Stadion dobře připraven, rovněž tak jednotlivé sektory. 

48 – Malý zádrhel byl konstatován zpočátku u hodu diskem juniorek, kdy došlo k poruše optického 

měření. V průběhu pěti minut napraveno. Překvapením se stalo nepoužití zátěžových bloků na 

mistrovství ČR. Instruktor doporučuje nově potáhnout startovní hranoly u bloků. 

52 – Kamera, vyznačení trati (celkem bylo použito 3000 metrů pásky), atd. na úrovni mistrovství 

republiky. 

K pravidlům 

Žádné nejasnosti v jejich výkladu a uplatnění v praxi nebyly hlášeny. 

K soutěžní komisi 

31 – Časový pořad byl sestaven zodpovědně. Jistým problémem však byla časová a prostorová 

kumulace tří soutěží (oštěp, koule, disk) v jednom prostoru. 

36 – Časový pořad byl připraven velmi dobře, jediná připomínka byla k malému časovému rozpětí 

mezi hodem kladiva a hodem diskem s ohledem na skutečnost, že soutěž v hodu kladivem se 

nekonala na Julisce, ale až Riegrových sadech. 

38 – Časový pořad byl připraven vcelku dobře, trochu více času mohlo být věnováno soutěži ve skoku 

o tyči a v hodu oštěpem. 

43 – Časový pořad byl sestaven dobře. 

51 – Časový pořad byl dodržen, jisté zpoždění (cca 20 minut) nastala až při závěrečných štafetách, kdy 

se na start dostavilo značné množství družstev. 

52 – Časový pořad (včetně vložených závodů mládežnického poháru) byl dobře sestaven a dodržen. 

Jmenovité (kladné) hodnocení práce rozhodčích 

HR – Trojanec  (31), Kňákal (36, 48), Linhartová (38), Kubalová (51, 52) 

ZHR – Zajícová (36) 

VR startů – Lánský (43) 

Start – Hanykýř (36, 45),  Lebr (36, 48), Hikish, Učík (38), Vymyslický (43), Šulcová, Kiszková (51), 

Trojanec (51, 52), Šálek (52) 

Vrchník běhů – Šimek (31, 51), Simon (36, 38, 48), Kubíček S. (43) 

V. výšky – Voňavková (36), Slatinský (43), Pluhařová (45), Horáčková (48), Hudecová (51) 



V. dálky – Zychová (36), Mileret (38), Petrjanoš J. (43), Hlaváčová (45), Kopalová (48), Roztočilová (51) 

V. tyče – Lebrová (36), Weber (38), Vindušková, Pospíšil (48), Beneš (51) 

V. koule – Baronová (38), Košvancová (45), Fanturová (48), Scheuer (51) 

V. disku – Voňavka (36), Rodina (38), Chýlek (51) 

V. kladiva – Weiter (31), Bort (36), Nedbal (38), Hoferek K. ml. (45) 

V. chůze – Malík (31) 

MaV – Kubíček (36, 38, 48), Buřilová (36), Klepek (51) 

Svolavatelna – Světlíková (31),Woš (38), Simon (52) 

Další – Slatinský (43), Šolc (45), Václavková, Šelongová (52) 

Ke Zprávám ZHR-I 

Občas jsem postrádal jmenovité hodnocení práce rozhodčích. 

Jiné 

31 – Práci rozhodčím komplikovali někteří zahraniční trenéři, kteří vnikali do sektorů s cílem 

ovlivňovat práci rozhodčích. 

36 – Mnohým účastníkům závodů vadila příliš hlučná hudba z režie. Rovněž bylo poukazováno na 

občasné necitlivé zásahy režie do již připravených startů. 

43 – Tradičně se opakovala nekázeň některých trenérů tyčkařů (např. pan Lubenský), kteří se stále 

pohybovali v sektoru soutěže, přestože jim byl vymezen příslušný sektor. Při závodu v chůzi byl 

diskvalifikován závodník Morávek (narozen 2003!). Tento verdikt následně neunesl a choval se 

značně nesportovně, za což obdržel žlutou kartu. 

48 – Jistým problémem pro práci rozhodčích byla skutečnost, kdy startovní označení finišmanů při 

závodech v rozestavných bězích neodpovídala zápisům. Naopak něco příjemnějšího – po poradě 

rozhodčích se konalo malé rozloučení s dlouholetým hlavním rozhodčím panem Ladislavem 

Kňákalem. Bylo to jeho „poslední“ (prý) vystoupení v této funkci. Patří mu dík! 

52 – Pro lepší informovanost diváků o průběhu jednotlivých závodů byly tyto snímány kamerami a 

obraz byl přenášen na velkoplošnou obrazovku v prostoru cíle.  

 

Havířov 28.11.2021                                                                                                                      Šimek 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sumář ze Zpráv HR, rok 2021 
 

Seznam akcí  
27 – 18. 07. 21     Milovice – 10 km chůze pro 2. kolo extraligy, I.a II. ligy M+ž, HR – Hoferek 
30 -    7. 08. 21     Brno – 3.kolo chůze pro 3. Kolo pro I. a II. ligu M+ Ž, HR - Šálek 
31 – 14. 8. 21      Brno – MU ČR-M-P-S, dorostenek a dorostenců, HR - Trojanec 
34 – 21. 08. 21     Nové Město nad Metují  –  4. kolo I. ligy M+Ž sk .B, HR – Skalický 
35 – 21. 08. 21     Břeclav – 3. kolo I. ligy M+Ž, sk. C, HR – Chlumecký 
36 – 22. 08. 21     Praha –   2. kolo extraligy M+Ž , HR -  Kňákal 
37 – 22. 08. 21     Pacov   - 3. kolo I. ligy M+Ž, sk. A, HR – Toman 
38 – 28. – 29. 08. 21  Plzeň – MČR M+Ž do 22 let – HR – Linhartová 
39 – 07. 09. 21     Tábor – VC Tábor – HR - Tipka 
43 -    5. 09. 21     Břeclav – MČR družstev M+Ž , HR - Ošmera 
45 -  18. – 19. 9. 21 Ml. Boleslav – MČR družstev žáků a žákyň – HR Hoferek  
46 – 19. 09. 21     Česká Třebová – MČR v běhu do vrchu M,Ž, junioři a juniorky, HR - Vencl 
47 – 25. 09. 21     Znojmo – MU žactva ČR-CH-M-S-S , bylo z důvodů covidové pandemie odloženo na 
rok 2022 
48 – 25. 09. 21     Praha –    MČR družstev juniorů a juniorek – HR - Kňákal 
49 – 26. 09. 21     Praha –    MČR v silničním běhu M,Ž, Juniorů a juniorek ,  HR - Dvořáková 
50 – 26. 09. 21     Kolín –     MĆR družstev dorostenců a dorostenek , HR - Holub 
51 –   2. 10. 21     Ostrava – MČR družstev starších žáků a žákyň , HR – Kubalová 
52 –  27.11. 21     Valašské Meziříčí – MČR v přespolním běhu M,Ž, juniorů a juniorek, HR - Kubalová 
 
 

 
Hodnocení práce rozhodčích u cílové kamery, startérů, dalších rozhodčích 
 
27, 29, 30, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 43, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52 – Práce velmi dobrá, bez chyb. 
 
Hodnocení technické čety 
 
29, 30, 34, 35, 36, 37, 38, 43,45, 50, 51 – Bez připomínek. 
39 – Práce bez problémů, počet členů na hraně. 
46 – Nebyla. 
48 – Svou práci zvládla, jediná připomínka k pozdnímu dodání náčiní, pásma, praporků, stolu a židle 
pro rozhodčí do sektoru pro vrh koulí. 
 
Zajištění závodů pořadatelem a spolupráce s nimi 
 
29, 30, 34, 38, 43, 45, 49, 51, 52 -  Vynikající. 
27, 35, 36, 37, 39, 46, 48, 50  -  Dobrá. 
 
Připomínky k časovému pořadu 
 
27, 29, 30, 34, 35, 37, 38, 43, 46, 48, 50, 51, 52 – Bez připomínek. 
36 – Časový pořád odpovídal programu, který byl uveden  v propozicích závodů,  zveřejněných na 
webové stránce ČAS. Pozdější zahájení soutěží v hodu diskem  bylo  způsobeno čekáním na příjezd 
některých závodnic a závodníků startujících v soutěžích v hodu kladivem i v hodu diskem  - ze 
stadionu  T. J.  Sokol Praha. 



39 – Časový pořad byl pár dní před závody vhodně upraven tak, aby reflektoval skutečné počty (nižší) 
přihlášených závodníků. Z důvodů jediného prezentujícího se závodníka na 200m byl tento závod na 
poslední chvíli zrušen. Rovněž proto byl zrušen i běh B na 800m žen. 
45 – Časový pořad dobře uspořádaný. Ve skoku o tyči s ohledem na počty startujících a době na 
rozcvičování , zbývá málo času k dodržení začátku následující soutěže 
49 – Stejně jako v minulém roce HR doporučuje start mistrovských kategorií  před kategoriemi  
ostatními. 
 
Připomínky k technickým nedostatkům stadionu 
 
29 – Závod se uskutečnil tradičně ve stejném místě na veřejné komunikaci ,  která byla v době konání 
závodu uzavřena. Nerovnosti na trati byly pořadatelem řádně vyznačeny, aby se předešlo 
případnému úrazu. Pořadateli se nepodařilo přesvědčit místního podnikatele k odstranění vozu z 
uzavřené tratě. Vůz zůstal po celou dobu na komunikaci,  na níž probíhal závod. 
34 – Obnovit stojany pro skok o tyči, ochranná síť u disku je nedostatečná, nepřiléhá a disky létají ven 
a ohrožují bezpečnost závodníků a rozhodčích. 
30, 35, 37, 38, 46, 50, 51 – Bez připomínek.  
36 – Po skončení soutěží v běhu na 3 000m překážek  musel  úsekový rozhodčí zajistit  dočasné 
vrácení  odstraněné  části obrubníku v zatáčce u vodního příkopu  na vnitřní okraj běžeckého oválu . 
Do některých soutěžních sektorů pro soutěže v poli bylo vybavení pro jejich konání –  kontrolní 
značky pro usnadnění rozběhu a odrazu,  pásmo a praporky, dodáno až na vyžádání rozhodčích. 
U klece pro soutěže v hodu kladivem na stadionu byla prověšena síťovina a nebylo možné používat 
pohyblivé síťové dílce, uchycené na předním okraji této klece tak, jak stanoví pravidlo 37,4 POZ. 1 z 
Technických pravidel. 
39 – Závody proběhly za stísněných podmínek, neboť v těsné blízkosti stadionu probíhá výstavba 
multifunkční sportovní haly – staveniště zasahuje na dráhu běžeckého oválu.  V cílové rovince  pouze 
6 drah. Sektory všech disciplín byly včas připraveny a umožnily regulérní průběh soutěží. 
43 – Žádné závady, jen doskočiště v sektoru skoku o tyči už dosluhuje. 
45 – Sektory byly velmi dobře připraveny a zabezpečeny. Vrhačská klec odpovídá pravidlům . 
Soutěžícím  byla v souvislosti s pravidly posunována křídla klece. Všechny vrhačské soutěže (mimo 
vrh koulí) byly měřeny opticky (vrh koulí ocelovým pásmem). Před začátkem každé disciplíny 
prováděl vrchník kontrolní měření. Soutěžící měli možnost rozcvičování na vedlejším sektoru  mimo 
hlavní plochu stadionu. Sektory pro dálku a výšku vyznačeny, odpovídaly pravidlům. Problém byl u 
pořadatele jen u doskočiště a sektoru pro skok o tyči. Soutěž se uskutečnila na doskočišti ,  které 
neodpovídalo parametrům  pravidel.  Pořadatel měl připraven nový sektor pro odpovídající  
doskočiště, bohužel,  nebylo však včas dodáno. U každého sektoru fungovaly informační tabule se 
jmény, výkony a informace o časovém limitu pro provedení pokusu. 
 48 – Povrch opěr pro chodidla startovních bloků je třeba pokrýt novým vhodným materiálem, ten 
stávající je už značně opotřebovaný – viz pravidlo 15.2.2 z Technických pravidel. 
V sektoru pro skok do výšky: 
a) je na odrazišti pod středem laťky prohlubeň, 
b) přetrvávají problém s vrchní části doskočiště, která se po dopadu závodníků i závodnic posouvala a 
musela se často opravovat. 
Doporučení pro pořadatele: Po kalibraci soupravy pro kontrolu náčiní v ní vyměnit baterie. 
49 – Na startu bylo potřeba zajistit startovní čáru, o čemž se pohotově postarali startéři. Rozhodčí  v 
cíli zaznamenali umístění a časy u mistrovských kategorií  - souhlasilo s měřením online systému. 
Připomínka HR – Čelo mistrovského závodu doprovází  auto ČT s časomírou apod., které musí projet 
mezi  veterány a to není z hlediska bezpečnosti  dobré. 
 
 Chyby v rozhodování 
 
 27, 29, 30, 34, 35, 37, 38, 43, 45, 46, 48,  49, 51, 52 – Nebyly. 



39 – Úseková rozhodčí umístila seběhové kužely na 800m na špatnou čáru (místo čáry seběhu na 
startovní  čáru 1 500m) – HR včas zasáhl a nařídil jejich přemístění. Nemělo to vliv na regulérnost 
závodů. 
 
Další připomínky HR 
 
29 – Přes covidová opatření ohledně hygieny, byla z důvodů velmi teplého počasí a po dohodě se 
startujícími, zřízena osvěžující stanice. 
30 – Jeden závodník diskvaklifikován pro zkrácení trati. 
34, 35 – Bez připomínek. 
36 – HR kladně hodnotí, že pořadatel akceptoval jeho doporučení obsažené ve zprávě HR z roku 2020 
a vybavil stadion Juliska novými překážkami pro soutěže v běhu na 3 000 m př.  Lépe  připravil i 
tréninkový sektor, ve kterém proběhly soutěže ve vrhu koulí, byť jejich konání v tomtu sektoru HR 
nepovažuje za příliš důstojné. Startéři si stěžovali na občasné necitlivé zásahy režie závodů do již 
připravených startů.  Také  příliš hlučná hudba rušící průběh některých soutěží v poli. Poděkování 
pořadateli za velmi dobrou organizaci a zajištění občerstvení pro rozhodčí a rozhodčím za kvalitně 
odvedenou práci. 
37 – Běhy byly měřeny certifikovanou cílovou kamerou Timetronics, 2D 100, 
 v.č. 4/4/31. Rychlost větru byla měřena u běhů kalibrovaným digitálním větroměrem Timetronics, 
Winddspeed, v.č. 3/1/801 a u skoků do dálky a trojskoků  kalibrovaným mechanickým větroměrem 
C.T.M Praha, WR3, v.č.09063392. HR velmi kladně hodnotí ozvučení soutěžních sektorů pro skok o 
tyči, skok do dálky, trojskoku, hod diskem a hod oštěpem.  
V průběhu závodu nedošlo k žádnému zranění. Poděkování za velmi dobrou organizaci a rozhodčím 
za dobrou odvedenou práci. 
38 – Závody proběhly s jedním protestem – sobota, rozběh běhu na 800m M. 
V zatáčce na 600 m došlo ke kolizi 3 závodníků, 2 upadli. Po pečlivém prozkoumání kamerového 
záznamu, jury rozhodla, že závodník SP Praha 4 Pavlišen byl diskvalifikován. Do finále postoupilo 10 
závodníků. 
Další nepříjemnou událostí bylo zranění závodnice M. Štolové z USK Praha, která v rozběhu 100m 
překážek upadla před cílem. Po rozhodnutí přítomné lékařky byla odvezena do nemocnice k ošetření. 
39 – Vzhledem k probíhající stavbě poněkud stísněný prostor pro pořádání takto významného 
atletického mítinku. 
Termínová kolize mítinku s Akademickými hrami v Olomouci a celkově pozdní termín závodů  (v 
porovnání s minulými roky) byly důvodem velmi slabé účasti ze strany závodníků. 
K měření běžeckých soutěží byla použita dvojice certifikovaných cílových kamer a automatický 
certifikovaný větroměr napojený na startovní zařízení. 
 U vrhačských disciplín (koule, oštěp) bylo použito optické měření délek. Před zahájením závodů byl 
proveden nulový test cílové kamery. 
43 – Menší potíže s trenéry u skoku o tyči. Doporučení HR  - absolvovat soutěž kladiva a chůze v 
předprogramu o den dříve. 
45 – Jediný problém vznikl při rozběhu na 100m př., kdy závodnice ve druhé dráze při výstřelu 
předčasně opustila bloky, ze záložní pistole nevyšel výstřel na vrácení a všechny závodnice doběhly až 
do cíle. S ohledem na špatný start, vrchník startů rozhodl o opakování rozběhu.  Proti tomuto 
rozhodnutí byl podán protest, který řešila jury. Na základě soutěžních pravidel čl. 18.7 potvrdila 
rozhodnutí o opakování startu a závod byl opakován tak, aby byly dodrženy časové limity pro 
odpočinek soutěžících. 
V průběhu závodů byly překonány 2 české rekordy. Rekordní protokoly byly řádně vyplněny a 
odeslány ke schválení. Připomínky k malé disciplinovanosti některých soutěžících, kteří nedodrželi 
pokyny a časy pro prezentaci ve svolavatelně. 
48 – Ačkoliv organizace závodů jako takových byla velmi dobrá, byl jeden nedostatek, a to uzavření 
WC v tribuně stadionu. Instalace mobilních WC na vrhačské louce nad stadionem je opravdu jen 
dočasné provizorium, nikoliv však systémové řešení uvedeného problému. 



Občas se na ploše stadionu objevovaly osoby, které tam neměly přístup – vedoucí družstev, trenéři 
apod. HR poděkoval za kvalitně odvedenou práci při těchto závodech,  tak především za dlouholetou 
vzájemnou a úspěšnou spolupráci. ( jeho odchod z Prahy) 
51 – Stadion a jednotlivé sektory dobře připraveny. Časový pořad byl dodržen s výjimkou 
závěrečných štafet na 4 x 60m a 4x300m – přihlášen velký počet štafet. Byl vytvořen národní rekord 
na 1 500m – vypracován protokol  - Jarošová Karolína, ASK Slavia Praha, výkon 4:54,42 
 
Udělené červené karty 
 
 27, 29, 30, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 43 ,45, 46, 48, 49, 50, 51, 52 
 
Nedodané zprávy z akce 
 
14, 26, 28, 44  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Zlín, 2. 12. 2021                                                                                                                                Opavská 
 


