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Termínovka závodů v Jablonci n. N. na srpen - září 2018.
Pozvánka na Mistrovství Čech družstev dorostu.
Regulamin Mistrovství Čech družstev dorostu.
Pozvánka na Mistrovství České republiky žáků a žákyň.
Regulamin Mistrovství České republiky žáků a žákyň.
Porada vrchníků před Mistrovstvím České republiky žáků a žákyň.
Školící akce komise rozhodčích ČAS ve 2. pololetí roku 2018.
Školení rozhodčích 3. třídy.
Seminář rozhodčích 2. a 3. třídy.
Seminář techniků cílové kamery EtherLynx.
Webové stránky Libereckého krajského atletického svazu.
Letošní jubilanti mezi jabloneckými rozhodčími.
Ze zápisu krajské komise rozhodčích.
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TERMÍNOVKA na SRPEN a ZÁŘÍ 2018.
Pořadové
Datum
Hodina
N á z e v z á v o d ů:
číslo závodů: pořádání: srazu rozh.:

Místo
konání :

================================================================================

Srpen 2018 :
28

So 25.

9.15

I. liga mužů a žen, skupina B,

Jablonec n.N.,
stad. Střelnice

Září 2018 :
29
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So 01.

9.20 Mezinárodní trojutkání kat.U 16 Jablonec n.N.,
10.30 LKAS – Sasko – Dolní Slezsko stad. Střelnice

30

So 15.

9.15 Mistrovství Čech družstev
dorostenců a dorostenek

31

So 22.

*)

Mistrovství České republiky Jablonec n.N.,
žáků a žákyň–1. den mistrovství stad. Střelnice

32

Ne 23.

*)

Mistrovství České republiky
Jablonec n.N.,
žáků a žákyň–2. den mistrovství stad. Střelnice

Jablonec n.N.,
stad. Střelnice

*)..na stránkách číslo 5 a 6 u regulaminu závodů jsou uvedeny jednotlivé srazy
rozhodčích. Liší se srazy pro rozhodčí kladiva, tyče a další rozhodčí !!
Složení pracovních komisí tyče a kladiva bude rozhodčím včas sděleno.
Všechny výše uvedené závody technicky zajišťuje atletický oddíl TJ LIAZ.

POZVÁNKA NA ZÁVODY (29)
Vážená kolegyně, vážený kolego,
komise rozhodčích atletického oddílu TJ LIAZ Jablonec nad Nisou
a komise rozhodčích LKAS si Vás dovolují pozvat k rozhodování na tradičním

Mezinárodním trojutkání kategorie U 16
Liberecký KAS – Sasko – Dolní Slezsko.
Toto střetnutí se uskuteční na stadionu Střelnice v Jablonci n. Nis.,
a to

v sobotu 1. září 2018, slavnostní zahájení
v 11.20 hodin.
Bližší podrobnosti o závodech byly již zveřejněny ve zpravodaji číslo
03/2018 KR AO LIAZ.
Sraz rozhodčích je v 9.20 hod (komise kladiva). Ostatní rozhodčí se
sejdou v klubovně Atletické haly v 10.30 hodin.

Jindřich Šulc, v.r.
vedoucí úseku delegací KR AO TJ LIAZ a KR LKAS
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POZVÁNKA NA ZÁVODY (30)
Vážená kolegyně, vážený kolego,
komise rozhodčích atletického oddílu TJ LIAZ Jablonec nad Nisou
a komise rozhodčích LKAS si Vás dovolují pozvat k rozhodování na

Mistrovství Čech družstev dorostu.
Tyto závody se uskuteční na stadionu Střelnice v Jablonci n. Nisou,
a to

v sobotu 15. září 2018 od 10.30 hodin.
Bližší podrobnosti o závodech, včetně srazu rozhodčích, jsou uvedeny
v dalším textu tohoto zpravodaje.

Ing. Zbyněk Budínský, v.r.
hlavní rozhodčí

Jindřich Šulc, v.r.
vedoucí úseku delegací KR LKAS

Regulamin Mistrovství Čech družstev dorostu (30).
Datum konání:
Název akce/závodů:
Místo konání:

Sobota 15. září 2018
Mistrovství Čech družstev dorostu
Jablonec nad Nisou, stadion Střelnice

Čas srazu rozhodčích:
Čas zahájení závodů:
Čas předpokládaného ukončení závodů:
Místo porady rozhodčích:

09.15 hodin-klubovna Atletické haly
10.30 hodin
17.30 hodin
Klubovna Atletické haly – 2. patro

Povinnost úborování: ANO

Bílé tričko rozhodčího ČAS, bílé
dlouhé kalhoty, bílá čepice rozhodčího ČAS, sportovní obuv v převládající bílé barvě. V případě chlad nějšího počasí - modrý bluzon.
Startérská skupina : Červené tričko rozhodčího ČAS,
bílé dlouhé kalhoty, červená čepice
rozhodčího ČAS, sportovní obuv
v převládající bílé barvě. V případě
chladnějšího počasí-červený bluzon.
Vedoucí rozhodčí : Rukávové pásky
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Odměny za rozhodování vyplácí:
(v klubovně po ukončení závodů !)
Výše odměny v Kč:
hlavní funkce (HR, ZHR+I)
vedoucí funkce
ostatní funkce

Libuše Budínská – ZHR

Hlavní rozhodčí:
ZHR + instruktor:

Zbyněk Budínský
Karel Hoferek

Vrchní rozhodčí běhů :

Bořivoj Všetečka

Vrchník běhů :
Vedoucí rozhodčí cílové kamery :
Technik cílové kamery :
Měřič rychlosti větru :

Josef Nohýnek
Božena Śulcová
Tomáš Hercík
Eva Rektorysová

Startér :
Zástupce startéra :
Asistenti startéra :

Jindřich Šulc
Alena Rychnová
Ladislav Kubíček
Michal Preisler

Vedoucí úsekových rozhodčích :

Pavla Košvancová

Vrchník chůze :

Jan Brandejský

Vrchní rozhodčí skoků :

Ivan Šembera

1000,-- Kč
120,-- Kč / hod.
90,-- Kč / hod.

Vrchník výšky
:
Jitka Budínská
Vrchník tyče
:
Jiří Zemánek
Vrchník dálky
:
Kateřina Nohýnková
Vrchník trojskoku :
Jan Lechner
Rozhodčí pro elektron. měření vzdáleností : sl. Málková (dá,tr-v jednání)
Měřič rychlosti větru (dálka, trojskok):
Macurová Petra
Vrchní rozhodčí vrhů a hodů :

Jiří Kudlička

Vrchník koule
:
Jaroslava Hlaváčová
Vrchník oštěpu :
Petra Rucká
Vrchník disku :
Miroslava Benešová
Vrchník kladiva :
Ladislav Jasanský
Rozhodčí pro elektron. měření vzdáleností : Jiří Urbánek (oštěp, disk)
Měření a vážení :
Martin Heinl (oštěp D, kladivo H)
Kamila Kolníková (všechno náčiní)
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Ředitel závodů :
Technický delegát :

Martin Michalský
Petr Šindelář (dorostenci)
Roman Málek (dorostenky)
Petr Mikula
Martin Mikula

Hlasatel :
Vedoucí závodní kanceláře :

POZVÁNKA NA ZÁVODY (31, 32)
Vážená kolegyně, vážený kolego,
komise rozhodčích atletického oddílu TJ LIAZ Jablonec nad Nisou
a komise rozhodčích ČAS si Vás dovolují pozvat k rozhodování na

Mistrovství České republiky žactva.
Toto mistrovství se uskuteční na stadionu Střelnice v Jablonci n. Nis.,
a to

v sobotu 22. září 2018 a v neděli 23. září 2018.
Bližší podrobnosti o závodech, včetně srazu rozhodčích, jsou uvedeny
v následujícím textu tohoto zpravodaje.
Mistrovství se účastní rozhodčí, se kterými byla jejich účast předem
domluvena.

Dušan Molitoris, v.r.
předseda organizačního výboru

Ing. Zbyněk Budínský, v.r.
hlavní rozhodčí

Regulamin Mistrovství České republiky
žáků a žákyň (31, 32).
Název akce/závodů :
Datum konání:
Místo konání:

Mistrovství České republiky žactva
Sobota 22. a neděle 23. září 2018
Jablonec nad Nisou, stadion Střelnice
So 22.09.2018

Časy srazů rozhodčích:
HR, ZHR+I, referee, rozhodčí svolavatelny,
komise kladiva………………………………..10.00 hod.
Komise tyče…………………………………..11.00 hod.
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Ne 23.09.2018
…..07.45 hod.
….. x

So 22.09.2018
Ne 23.09.2018
Ostatní rozhodčí………………………………12.00 hod.
…..09.15 hod.
Čas slavnostního zahájení mistrovství……….13.00 hod.
x
Čas předpokládaného ukončení závodů…….. 18.45 hod.
…..14.15 hod.
Místo srazů a porad rozhodčích:
Klubovna Atletické haly – 2. patro
Dřívější příchody budou s konkrétními rozhodčími včas domluveny !
Povinnost úborování: ANO

Bílé tričko rozhodčího ČAS, bílé
dlouhé kalhoty, bílá čepice rozhodčího ČAS, sportovní obuv v převládající bílé barvě. V případě chlad nějšího počasí – modrá bunda ČAS. *)
Startérská skupina : Červené tričko rozhodčího ČAS,
bílé dlouhé kalhoty, červená čepice
*)…zapůjčení zajistí
rozhodčího ČAS, sportovní obuv
sekretariát ČAS
v převládající bílé barvě. V případě
chladnějšího počasí – červený bluzon.
Vedoucí rozhodčí : Rukávové pásky
Odměny za rozhodování vyplácí:
(v klubovně po ukončení závodů !)
hlavní funkce (HR, ZHR+I)
vedoucí funkce
ostatní funkce

Libuše Budínská – ZHR
Výše odměny v Kč :
1000,-- Kč / den
120,-- Kč / hod.
90,-- Kč / hod.

Hlavní rozhodčí:
ZHR + instruktor:

Zbyněk Budínský
Karel Hoferek

Vrchní rozhodčí běhů :

Bořivoj Všetečka

Vrchník běhů :
Vedoucí rozhodčí cílové kamery :
Technik cílové kamery :

Josef Nohýnek
Miroslav Procházka
pracovník On-Line Syst. Ostrava

Startér :
Zástupce startéra :
Asistenti startéra :

Jindřich Šulc
Alena Rychnová
Ladislav Kubíček
Michal Preisler

Vedoucí úsekových rozhodčích :

Pavla Košvancová

So 22.9. Vrchník chůze :
So 22.9. Rozhodčí chůze :

Jan Brandejský
Josef Macek
Zdeněk Simon
František Párys Martina Netolická
Pavel Půček
Alena Svitáková

So 22.9. Asistent vrchníka chůze :
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Vrchní rozhodčí skoků :

So 22.09.2018
Ne 23.09.2018
Ivan Šembera

Vrchník výšky
:
Jitka Budínská
x
Vrchník tyče
:
Jiří Zemánek
x
Vrchník dálky
:
x
Jan Lechner
Rozhodčí pro elektron. měření vzdáleností :
x
On-Line Syst.
Měřič rychlosti větru (dálka, trojskok):
obsluha elektrického ukazatele
Vrchní rozhodčí vrhů a hodů :

So 22.09.2018
Ne 23.09.2018
Jiří Kudlička

Vrchník koule
:
x
Jaroslava Hlaváčová
Rozhodčí pro elektron. měření vzdáleností :
x
Jiří Urbánek (koule)
Vrchník oštěpu :
x
Petra Rucká
Vrchník disku :
Miroslava Benešová
x
Rozhodčí pro elektron. měření vzdáleností :
On-Line Syst. (oštěp, kladivo)
Vrchník kladiva :
Měření a vážení :

Vrchní rozhodčí svolavatelny :

Ladislav Jasanský
Kateřina Nohýnková
Kamila Kolníková
So 22.09.2018
Ne 23.09.2018
Libuše Budínská
So 22.09.2018

Ne 23.09.2018

Správní činovníci :
Předseda organizačního výboru
Dušan Molitoris
Delegát ČAS
Ondřej Veverka
Technický delegát
Josef Šoba
Vedoucí projektu
Naděžda Koštovalová
Ředitel závodů
Pavel Procházka
Technický ředitel
Martin Michalský
Vedoucí závodní kanceláře
Martin Mikula
Lékař mistrovství
Vladimír Dobeš
Hlasatelé
Petr Mikula, Vojtěch Novotný, Augustin Šulc
Vedoucí ceremoniálu
Barbora Šálková
Režie
Tomáš Beran
Hospodář mistrovství
Renata Staňová
- Oficiální trénink proběhne na stadionu v pátek 21.9.od 16 do 20 hodin.
- Svolavatelna a prostor pro měření a vážení náčiní jsou situovány do atletické
haly.
- Závodníci jsou během závodů odváděni rozhodčími na start od svolavatelny.
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PORADA VRCHNÍKŮ
před Mistrovstvím České republiky žactva.
Po společné dohodě předsedy organizačního výboru M-ČR a hlavního rozhodčího
se uskuteční porada hlavních a vedoucích rozhodčích mistrovství v přiměřeném
časovém předstihu před zahájením této dvoudenní akce.
Hlavní rozhodčí mistrovství Zbyněk Budínský proto svolává výše zmíněnou
poradu do klubovny Atletické haly v Jablonci nad Nisou, a to na

pátek 21. září 2018 od 17.00 hodin.
Předpokládané trvání porady je odhadováno na cca 60 minut. Očekává se do chvilnost pozvaných a konstruktivní jednání.
Zváni jsou :
Benešová Miroslava
Brandejský Jan
Budínská Jitka
Budínská Libuše
Jasanský Ladislav
Kudlička Jiří

Lechner Jan
Nohýnek Josef
Nohýnková Kateřina
Rucká Petra
Rychnová Alena
Šembera Ivan

Šulc Jindřich
Šulcová Božena
Všetečka Bořivoj
Zemánek Jiří

Vítáni jsou rovněž předseda organizačního výboru Dušan Molitoris a ředitel
závodů Pavel Procházka.
Úvodní porady rozhodčích před každým ze dnů mistrovství se omezí na rozdělení
všech soutěžních činovníků do jednotlivých komisí a funkcí a sdělení skutečně
jen nejnutnějších informaci.
-§-§§-§§-§§-§§§-§§-§§-§§-§-§

Informace o školeních, které pořádá komise
rozhodčích Českého atletického svazu v 2. pololetí
roku 2018.
Informace o těchto školících akcích lze nalézt rovněž na webových stránkách
Českého atletického svazu (www.atletika.cz) a na webových stránkách
Libereckého krajského atletického svazu (www.lkas.cz) v záložce „Rozhodčí“.
Tyto informace dostávají prostřednictvím tohoto čísla zpravodaje všechny
atletické oddíly LKAS. Je třeba, aby vedoucí funkcionáři těchto oddílů, kteří mají
v péči rozhodčí, informovali své členy, kterých se níže uvedené akce týkají. Úsek
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školení komise rozhodčích LKAS již nebude jinou cestou tyto rozhodčí o níže
uvedených školeních informovat nebo je nějak mobilizovat k účasti !

Prolongační seminář ústředních rozhodčích
a rozhodčích 1. třídy
10.11.2018 Praha

Plánovaný počet účastníků : 50 osob

Pro : (celé Čechy)

Poplatek : 150 Kč

Přihlášky : do 30.09.2018

na b.vsetecka@seznam.cz (ved. úseku školení KR LKAS)

Doporučujeme tento seminář všem rozhodčím z LKAS, kterým končí platnost
formální kvalifikace v roce 2018 nebo bude končit v příštím roce !!
Rok, kdy končí formální kvalifikace rozhodčích vyšších tříd, kteří bydlí v okrese
Jablonec nad Nisou :
Ústřední rozhodčí :
Brandejský Jan (2019)
Budínský Zbyněk (2019)
Rektorysová Eva (2019)
Všetečka Bořivoj (2019)

Budínská Jitka (2019)
Budínská Libuše (2019)
Jasanský Ladislav (2017) Molitoris Dušan (2019)
Šembera Ivan (2022)
Šulc Jindřich (2019)
Zemánek Jiří (2019)

Rozhodčí 1. třídy :
Bobek Aleš (2018)
Macek Josef (2014)

Hadinger Antonín (2019) Kudlička Jiří (2019)
Rychnová Alena (2019) Šulcová Božena (2019)

Rozhodčí 2. třídy :
Benešová Miroslava (2016) Křížová Helena (2017)
Kuříková Eva (2018)
Preisler Michal (2016)
Procházka Miroslav (2018) Procházka Pavel (2017)
Šikolová Petra (2017)
Tomešová Klára (2017)
ostatní až po r. 2019
Rozhodčí 2. třídy mají letos tyto možnosti :
a) absolvovat školení rozhodčích 1. třídy 22. – 25.10.2018 v Pardubicích a stát
se tak rozhodčími 1. třídy – přihlásit se prostřednictvím B. Všetečky.
b) absolvovat prolongační seminář rozhodčích 2. třídy 11.11.2018 v Jablonci
a prodloužit si tak kvalifikaci rozhodčího 2. třídy o dalších 5 let.
S ohledem na to, že v roce 2019 končí platnost kvalifikace poměrně značnému
počtu ústředních rozhodčích a rozhodčích 1. třídy, kteří jsou evidováni v LKAS,
pokusíme se požádat komisi rozhodčích ČAS, aby v roce 2019 uskutečnila prolongační seminář v Turnově. Tak tomu bylo i v roce 2014. Je rozhodně lepší, aby
přijeli 3 lektoři za rozhodčími, než aby jezdilo 30 rozhodčích za lektory.
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Školení rozhodčích 1. třídy
22.-25.11.2018 Pardubice Penzion Šenk/3 dny
Plánovaný počet účastníků : 30 osob
Pro : celou ČR (rozhodčí 2. třídy)
Přihlášky : do 15.10.2018

Poplatek : 300 Kč

Jmenování : 100 Kč

na b.vsetecka@eznam.cz (ved. úseku školení KR LKAS)

Účastnický poplatek a poplatek za jmenování rozhodčím 1. třídy se platí zásadně
bezhotovostně a to převodem nebo složenkou na účet ČAS dle pokynů uvedených
v konečné pozvánce na konkrétní akci. Poplatky jsou stanoveny dle “Směrnice ČAS
o poplatcích a odměnách v ČAS” v úplném znění – Číslo předpisu 10/2016.
Potvrzení o přijetí platby se proto nevystavuje. Náklady na dopravu a stravu v rámci
každého jednotlivého semináře si každý účastník hradí sám dle směrnice ČAS
č. 5/2015

Výzva pro stávající rozhodčí atletiky : Pomozte získat mezi rozhodčí další
pomocníky ! Připravili jsme pro ně vhodné školící programy. Využijte k tomu
pozvánky, které jsou na dalších stranách zpravodaje.

POZVÁNKA na ŠKOLENÍ
rozhodčích atletiky 3. třídy.
Toto školení je určeno pro zájemce o rozhodování atletických soutěží, ale také
pro všechny další zájemce z řad závodníků, jejich rodičů, trenérů, učitelů TV a
dalších osob, které se zajímají o to, dle jakých regulí probíhají jednotlivé atletické
disciplíny.
Účastníci školení musí splňovat věk 18 let, docílený v roce 2018. Po úspěšném
absolvování tohoto školení se stávají atletickými rozhodčími 3. třídy. Přihlásit se
lze i v případě, že zájemce o školení dovrší letos pouze 16 nebo 17 let. V takovém
případě, po úspěšném zakončení kursu, se stává atletickým rozhodčím-čekatelem
na 3. třídu. Dovršením osmnácti let se pak automaticky stává rozhodčím 3. třídy.
Přednášená látka je zaměřena na problematiku rozhodování běhů, skoků, vrhu a
hodů. Způsob rozhodování chůze, vícebojů a startování je přednášen až na školení
určenému pro činovníky, kteří se chtějí stát, po dvouleté předchozí praxi
rozhodčího třetí třídy, rozhodčími 2. třídy.
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Základní informace o školení :
Termín školení
: Sobota 10. listopadu 2018
Místo konání

:

- zahájení v 9.00 h. ,
předpokládané ukončení
v 18.00 hodin.
Jablonec nad Nisou, stadion Střelnice

Místo srazu

:

klubovna ve 2. patře Atletické haly

Další informace, které se týkají akce :
Školné

: Z rozhodnutí vedení Libereckého krajského atletického
svazu zájemci o proškolení složí před započetím kursu
částku 50,- Kč na úhradu části nákladů spojených
s pořádáním akce. Tuto částku v řadě případů oddíly
zpětně nově vyškoleným rozhodčím proplácejí.

Vezměte s sebou : Psací potřeby, event. svačinu a pití. Vhodná je i nějaká
forma PC s fleškou na stažení instruktážních obrázků.
Pro zpřesnění svazové evidence sboru rozhodčích bude na
účastnicích požadována adresa bydliště, telefony, e-mail
(pokud mají k disposici) a rodné číslo.

Závazné přihlášky :
Zašlete nejpozději do

úterý 30. října 2018 !!

Ing. Zbyňku Budínskému, vedoucímu školení, na jeho jeho
adresu : 466 02 Jablonec nad Nisou 2, Křišťálová 17
nebo
e-mailem na internetovou adresu :
zbynek.budinsky@seznam.cz
Přihláška musí obsahovat :
Příjmení – jméno – ročník narození – příslušnost k oddílu/klubu – e-mailovou
adresu

Přihlásit se na školení může člen libovolného
atletického oddílu registrovaného v rámci Českého
atletického svazu nebo člen Sokola.
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POZVÁNKA na SEMINÁŘ
rozhodčích atletiky 2. a 3. třídy.
Tento prolongační seminář je určen pro rozhodčí 2. a 3. třídy, kterým v nedávné
době propadla kvalifikace rozhodčího atletiky nebo jim tato kvalifikace propadá
v roce 2018. Seminář je vhodný rovněž pro rozhodčí 2. třídy, kteří mají v úmyslu
v nejbližší době absolvovat školení rozhodčích 1. třídy.
Náplní semináře je seznámení účastníků se všemi změnami v pravidlech atletiky,
ke kterým došlo v období let 2013 až 2018. Rovněž budou vysvětleny vybrané
pasáže pravidel, ve kterých se často při závodech rozhodčími chybuje. Bude také
odpovězeno na vznesené dotazy, které se týkají rozhodování v atletice.
Účastníci semináře si účastí na tomto doškolení prodlouží svou formální
kvalifikaci na dalších 5 let, tzn. do 31.12.2023.

Základní informace :
Termín školení
: Neděle 11. listopadu 2018
Místo konání

:

- zahájení v 9.00 h. ,
předpokládané ukončení
ve 14.00 hodin.
Jablonec nad Nisou, stadion Střelnice

Místo srazu

:

klubovna ve 2. patře Atletické haly

Další informace, které se týkají akce :
Školné

: Z rozhodnutí vedení Libereckého krajského atletického
svazu zájemci o proškolení složí před započetím kursu
částku 50,- Kč na úhradu části nákladů spojených
s pořádáním akce. Tuto částku v řadě případů oddíly
zpětně nově vyškoleným rozhodčím proplácejí.

Vezměte s sebou : Psací potřeby. Vhodná je i nějaká forma PC s fleškou
na stažení instruktážních obrázků.
Nezapomeňte s sebou vzít také legitimaci rozhodčího !
Bude Vám do ní potvrzeno prodloužení kvalifikace.
Pro zpřesnění svazové evidence sboru rozhodčích bude na
účastnicích požadována : adresa bydliště, telefony, e-mail
(pokud mají k disposici) a rodné číslo.
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Závazné přihlášky :
Platí totéž jako v případě školení rozhodčích 3. třídy – viz str. 11.

Přihlásit se na školení může člen
libovolného atletického oddílu registrovaného v rámci
Českého atletického svazu.

POZVÁNKA na SEMINÁŘ
techniků cílových kamer EtherLynx.
Tento seminář je určen pro rozhodčí jabloneckých atletických oddílů všech
tříd, včetně čekatelů rozhodčího 3. třídy, kteří mají zájem pracovat s cílovou
kamerou, která je používána na stadionu nebo také v atletické hale na Střelnici
v Jablonci nad Nisou.
Výhodou pro účastníky tohoto semináře je znalost práce s PC na uživatelské
úrovni (Word, Exel apod.).
S prací s cílovou kamerou budou účastníci seznámeni prostřednictvím lektora,
který tento systém perfektně ovládá a pracoval s ním v nespočtu případů.

Základní informace :
Termín školení
: Neděle 11. listopadu 2018
Místo konání

:

Místo srazu

:

- zahájení v 10.00 h. ,
předpokládané ukončení
ve 14.00 hodin.
Jablonec nad Nisou, stadion Střelnice

šatna rozhodčích vedle klubovny ve 2. patře Atletické
haly

Další informace, které se týkají semináře :
Školné

: Nebude požadováno.

Vezměte s sebou : Psací potřeby.
Nezapomeňte s sebou vzít také legitimaci rozhodčího !
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Bude Vám do ní zaznamenána účast na semináři.
Pro zpřesnění svazové evidence sboru rozhodčích bude na
účastnicích požadována : adresa bydliště, telefony, e-mail
(pokud mají k disposici) a rodné číslo.

Závazné přihlášky:
Platí totéž jako v případě školení rozhodčích 3. třídy – viz str. 11.

Přihlásit se na seminář může člen libovolného
atletického oddílu evidovaného
v rámci okresu Jablonec nad Nisou.

Webové stránky
Libereckého krajského atletického svazu.
Chtěli bychom upozornit všechny rozhodčí našeho kraje, že již několik týdnů
existují nové webové stránky Libereckého krajského atletického svazu. Stránky
spravuje liberecký atlet Michal Paclt a o jejich realizaci se rovněž zasloužil
koordinátor ČAS pro náš kraj, kterým je mladoboleslavský Libor Dinga.
Oproti původním stránkám LKAS jsou rozšířeny o záložku „ROZHODČÍ“.
Jakékoliv náměty na vylepšení této záložky lze zasílat předsedovi krajské komise
rozhodčích Zbyňku Budínskému.

Letošní jubilanti
mezi jabloneckými rozhodčími.
Svá životní jubilea v roce 2018 již oslavili rozhodčí Martin Heinl, Petra
Macurová, Eva Pechatá, Miroslav Procházka, Miroslav Rucký a Božena Šulcová.
Patří jim všem poděkování za práci, kterou v současnosti pro atletiku vykonávají.
Věříme, že náš sport budou pomáhat rozvíjet i v dalších letech. Přejeme
především to, co se vždy při takových příležitostech přeje - vážení přátelé, pevné
zdraví a spokojenost v osobním životě.
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Ze zápisu krajské komise rozhodčích.
Poslední jednání komise rozhodčích Libereckého krajského atletického svazu
se uskutečnilo v sobotu 16.6.2018 na stadionu v Liberci. Účastnili se Zbyněk
Budínský (Jablonec), Karel Hoferek (Mladá Boleslav), Kateřina Nohýnková,
František Párys (oba Liberec) a Petr Stojanov (Jičín).
Byla provedena kontrola uložených úkolů z minulých porad. S jejich plněním
byla vyslovena spokojenost.
Podrobně se hodnotila školící činnost v rámci prvního pololetí letošního roku.
V 1. pololetí se uskutečnila školení a seminář rozhodčích 2. a 3. třídy v Turnově.
Proběhla také školení rozhodčích 3. třídy v Mladé Boleslavi a České Lípě. Vše
bylo dobře zajištěno. Organizátorům patří poděkování. Nepodařilo se zajistit
dlouho připravované školení rozhodčích 2. a 3. třídy v Rumburku, a to pro
nepatrný počet zájemců (3 osoby). Původně bylo avizováno 20 možných
účastníků. Obdobná situace nastala v Jablonci nad Nisou. Zde se mělo uskutečnit
školení rozhodčích 3. třídy. Nepřihlásil se ani jeden zájemce, což je velice
zarážející. V obou případech byli lektoři připraveni v kterémkoliv termínu
stanovenou látku odpřednášet.
Pro 2. pololetí je na 10.11.2018 připravováno školení rozhodčích 3. třídy
v Jablonci nad Nisou. Zde se rovněž uskuteční prolongační seminář určený pro
rozhodčí 2. a 3. třídy, a to 11.11.2018. Akce budou přístupné pro činovníky
z libovolného atletického oddílu a Sokola. Rovněž na 11.11.2018 je zde
připravován seminář pro obsluhu cílových kamer značky EtherLynx. Školící akce
by se měly realizovat rovněž v Jičíně (zejména prolongační seminář) a v Ml.
Boleslavi. Termíny budou sděleny s dostatečným předstihem.
Pokud se týče delegací vedoucích rozhodčích, byla obdržena informace z KR
ČAS o tom, že delegace na Mistrovství Čech má provést krajská komise
rozhodčích. Na tuto úroveň údajně republiková komise rozhodčích delegace
neprovádí. KR LKAS vzala tuto informaci na vědomí a delegace provedla.
Evidence rozhodčích LKAS je prakticky dokončena. Zůstávají některé menší
resty, které se budou postupně odstraňovat. Je třeba z jednotlivých okresů nahlásit
chybějící rodná čísla.
Ing. Gregor obdržel od předsedy KR 35 kusů čistých legitimací. Bude provádět
v Turnově jejich výměnu.
Byla podána informace od K. Nohýnkové, vedoucí úseku jubileí a oceňování
rozhodčích. Agenda funguje a gratulační dopisy jsou zasílány dle seznamu, který
dodal úsek evidence.
Zprávu z úseku vyhodnocování zpráv HR a instruktorů přednesl F. Párys.
Za období halové sezony obdržel pouze 4 zprávy. Je to dáno tím, že úsek byl
- Str. 15 -

vytvořen teprve v 1. čtvrtletí tohoto roku. Do dalšího období bude vyvíjen tlak na
příslušné funkcionáře, aby byly zprávy vypracovávány a zasílány na adresu F.
Páryse včas. Všichni přítomní se shodli na tom, že tyto zprávy mají význam pro
úsek školení a je namístě je požadovat.
Během 2. pololetí se uskuteční 2 porady komise rozhodčích (září a listopad).
Vhodné přesné termíny budou stanoveny po dohodě členů komise.

Různé.
S ohledem na to, že tento zpravodaj obdrží všechny oddíly a kluby v LKAS, je
to vhodná příležitost připomenout následující :

Pravidelná aktualizace dat o rozhodčích LKAS
(Pokyn komise rozhodčích LKAS 01/2018)
Pracovníci jednotlivých atletických oddílů a klubů, kteří jsou zodpovědní za
činnost rozhodčích v těchto subjektech, zasílají každoročně v termínu do 1.12.
běžného roku údaje o všech evidovaných rozhodčích, kteří jsou jejich členy.
Jedná se o následující údaje : (nutno dodržet stanovené pořadí údajů !)
Rok, měsíc, den narození, pohlaví, jméno, příjmení, rodné číslo, ulice, č.p., obec,
PSČ, e-mail, telefon, oddíl, třída, platnost kvalifikace do roku, číslo legitimace
rozhodčího.
Vzor: 1975-12-06, Ž, Anna Modrá, 756206/0274, Školní 321, Karlův Důl, 499 07,
anna.modra@seznam.cz, 728 004 316, AK Karlův Důl, 3. tř., 2022, 3LB 504 JN
Údaje jsou zasílány vedoucímu úseku evidence KR LKAS Karlu Hoferkovi, a to
zásadně tištěné a elektronickou poštou na jeho adresu : karel.hoferek@seznam.cz
V případě nejasností se obraťte na tohoto funkcionáře (mobil : 603 162 012).

Rekordy České republiky dorostu a žactva.
(změny budou vneseny do přehledu o rekordech po 31.12.2018)

Disciplína :
60 m
100 m
150 m
200 m
300 m
400 m
800 m
1 500 m
3 000 m

Dorostenci : Starší žáci : Dorostenky : Starší žákyně :
x
10,48
x
21,26
x
47,60
1:49,08
3:49,58
8:19,2

6,85
x
16,05
x
34,29
x
1:51,53
3:58,64
8:48,0
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x
11,57
x
23,65
x
52,74
2:06,01
4:15.57
9:19,56

7,60
x
17,86
x
38,63
x
2:09,45
4:33,52
x

Disciplína :

Dorostenci : Starší žáci : Dorostenky : Starší žákyně :

100 m př.
110 m př.
200 m př.
300 m př.
1 500 m př.
2 000 m př.
Výška
Tyč
Dálka
Trojskok
Koule 3 kg
Koule 4 kg
Koule 5 kg
Disk 0,75 kg
Disk 1 kg
Disk 1,5 kg
Oštěp 500 g
Oštěp 600 g
Oštěp 700 g
Kladivo 3 kg
Kladivo 4 kg
Kladivo 5 kg
Sedmiboj
Devítiboj
Desetiboj
4 x 60
oddíl
4 x 100 m
oddíl
4 x 300 m
oddíl
4 x 400 m
oddíl
3 000 m chůze na dráze
5 000 m chůze na dráze

x
13,70
x
36,55
x
5:43,39
2,18
5,10
7,65
15,41
x
x
20,45
x
x
60,66
x
x
76,93
x
x
77,10
x
x
7 430 b.
x
x
41,11
42,53
x
x
3:17,48
3:20,24
x
22:03,3

13,11
x
25,21
x
4:23,36
x
2,05
4,56
7,24
x
x
19,15
x
x
59,08
x
x
66,37
x
x
65,06
x
x
6 045 b.
x
26,71
26,99
x
x
2:30,48
2:30,48
x
x
13:37,11
x

13,31
x
x
41,99
4:53.78
x
1,91
4,30
6,40
13,22
17,17
x
x
x
53,64
x
58,30
x
x
70,23
x
x
5 748 b.
x
x
x
x
46,03
46,64
x
x
3:41,6
3:47,71
x
22:32,87

13,78
x
27,95
x
x
x
1,83
3,74
6,11
x
15,12
x
x
45,72
x
x
55,55
x
x
53,29
x
x
5 449 b.
x
x
29,16
29,73
x
x
2:46,39
2:46,39
x
x
14:32,20

=========================================================
Za správnost a úplnost vyhotovení protokolů případných nových českých
rekordů utvořených v Jablonci nad Nisou odpovídá Eva Rektorysová.
Text zpravodaje zpracoval Zbyněk Budínský
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