
Zápis 

ze zasedání Komise rozhodčích ČAS, konané dne 13. 10. 2022 

OREA Hotel Pyramida Praha, Bělohorská 24, 169 01, Praha 6 

Zahájení: 17,00 hod. 

 

Přítomni: J. Kubálek, R. Šimek, M. Opavská, L. Pudilová, V. Veselý, J. Šálek, A. Dvořáková, J. Navrátil,  

L. Lebr, I. Machová, M. Tipka 

Hosté: O. Marešová, L. Dočkal, M. Urban 

Omluveni: A. Novotný 

 

Komisi zahájil předseda Jakub Kubálek, přivítal nového kolegu - Lukáše Dočkala, který bude mít na 

starost na ČASu rozhodčí. Zároveň se s komisí rozloučila Oldřiška Marešová. 

1) Informace ohledně konání Středoevropské komise rozhodčích 

Konání 14.10. – 16.10.22, komise se bude zabývat pravidly, která jsou již aktuální, např. 

detekce přešlapu u horizontálních skoků, ohledně tolerance vyšlápnutí při běhu v drahách, 

změna systému vzdělávání (5 stupňů) 

 

2) Školení ITO – KR ČAS vysílá 5 svých zástupců - Iva Machová, Aleš Novotný, Michal Pufr, Pudilová 

Radka, Ovčarik Adam 

 

3) Detekce přešlapu v rámci závodů v ČR - kraje obdrželi po jedné sadě, diskuze ohledně školení, 

obsluhy, KRČAS se shodla, že zodpovědnou osobou za vyhodnocení je rozhodčí, požadavek na 

M. Boklažuka ohledně sestavení návodu k obsluze 

 

4) NTO ČR 3. a 4. 12. 2022, ubytování Šenk, teorie univerzita, testy Iva Machová, Lída Pudilová, 

lektoři Jakub Kubálek, Vladimír Veselý 

 

5) Vzdělávání  

• školení rozhodčích 1.třídy, prozatím přihlášeno pouze 5 rozhodčích – zvažuje se školení 

přesunout na rok 2023, v roce 2022 se bude konat pouze pokud se do 15.10. nepřihlásí 

min. 15  

• platnost průkazu – prolongace platnost na 5 let počítáno od 1.1. následujícího roku po 

roce, ve kterém se školení, prolongace koná, úprava směrnice ohledně doby hájení 

platnosti průkazu 

• Lukáš Lébr zjistí u metodické komise možnost využití systému e-learningového 

školení/testů trenérů i  pro rozhodčí 

 

6) Rozpočet pro rok 2023 – předseda KR ČAS seznámil komisi s návrhem rozpočtu a rozdělení 

kapitol KRČAS  

 

7) Odznaky – Lukáš Lébr představil návrhy různých velikostí odznaků, s tím, že komisi se nejvíce 

líbil odznak největší ukázané velikosti 

 

8) Školení rozhodčích v zahraničí – KR ČAS nesouhlasí se školením českých rozhodčích v jiných 

zemích (netýká se rozhodčích, které KRČAS vyšle na mezinárodní školení ITO apod.), uznání 



kvalifikace zahraničních rozhodčích bude posuzovat KRČAS a následně posoudí vzdělání a 

rozhodne o možnosti zařazení mezi rozhodčí ČR 

9) Diskuze ohledně certifikovaného měření tratí 

 

 

Příští KR ČAS se bude konat v Olomouci ve dnech 9. 12. 2022 a 10.12. 2022 pak společná komise 

s krajánky. 

Ukončení KR ČAS 20,30 hod. 

Zapsala: Adriana Dvořáková 


