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Seminář rozhodčích 2. a 3. třídy.
Zrušený seminář pro ústřední rozhodčí a rozhodčí 1. třídy.
Pozvánka na školení rozhodčích 3. třídy-výzva trenérům a vedoucím družstev.
Pozvánka na seminář techniků cílových kamer.
Jak se přihlásit na školení nebo seminář, který pořádá KR LKAS.
Krajská komise rozhodčích jednala 20. října.
Jak se měří soutěž žactva v disciplíně PLNÝ MÍČ v sousedním Německu.
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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.
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Základní informace :
Termín školení
: Neděle 11. listopadu 2018
Místo konání
Místo srazu

- zahájení v 9.00 h. ,
předpokládané ukončení
ve 14.00 hodin.
: Jablonec nad Nisou, stadion Střelnice
: 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 doškoleným 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.
Dosud přihlášení :
Benešová Miroslava, Jablonec nad Nisou
Helena Křížová, Jablonec nad Nisou

Skalická Jaroslava, Varnsdorf
Synková Anna,
Varnsdorf

Kvalifikace propadlé, propadající v roce 2018 a propadající v roce 2019 :
TJ Desná :

Galuszková Romana (2018)
Michková Dagmar (2009)

Galuszka Martin (2019)

Galuszková Zuzana (2019)

AC Jablonec :

Pulíček Roman (2014)

Špoták František (2016)

LIAZ Jablonec :

Křížová Helena (2017)
Procházka Pavel (2017)
Bárta Dan (2019)
Karásek Vojtěch (2019)
Král Ondřej (2010)
Lechner Jan (2019)

Procházka Miroslav (2018)
Šikolová Petra (2017)
Bulířová Jana (2019)
Kopalová Klára (2019)
Král Jindřich (2014)
Lejsková Pavlína (2018)
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Preisler Michal (2016)
Tomešová Klára (2017)
Filip Patrik (2014)
Kořínková Šárka (2018)
Kuříková Michaela (2010)

Mikulová Eva (2018)
Šikola Miroslav (2011)
Vrběcký Martin (2011)

Mikulová Simona (2018)
Preisler Lukáš (2018)
Tolba-Aly Stanislava (2017) Vacková Nina (2019)

Slovan Liberec :

Bulíř Hynek ( 2019)
Troníčková Iva (2019)
Brükler Jaroslav (2015)
Chabrová Marta (2014)
Janatová Nikola (2019)
Kout Matyáš (2019)
Pasecký Tomáš (2019)
Povýšil Radek (2016)
Servinská Daniela (2015)
Šebelka Jan (2019)
Trejbalová Věra (2019)
Zámečníková Kristýna (2019)

Paclt Michal (2015)
Zákoucký Vít (2015)
Dvořáková Barbora (2019)
Chalupníček Hynek (2019)
Kadlecová Adéla (2019)
Lamač Martin (2019)
Paskovská Vanessa (2019)
Rambousek František (2019)
Svědíková Martina (2013)
Ševčík Milan (2019)
Troníček Jan (2017)

Šebelka Karel (2017)
Bičíková Kristýna (2019)
Havel Václav (2015)
Chvála Matěj (2019)
Kleprlík Aleš (2019)
Landová Lenka (2019)
Povýšil Marek (2016)
Rychnová Simona (2016)
Svoboda Ladislav (2019)
Šplíchal Jan (2019)
Urbánek Jiří (2019)

Zrušený seminář
pro ústřední rozhodčí a rozhodčí 1. třídy.
Komise rozhodčích Českého atletického svazu plánovala uskutečnit 10.11.2018 prolongační
seminář pro ústřední rozhodčí a rozhodčí 1. třídy. Pro malý počet přihlášených se tento seminář
nebude v naplánovaném termínu konat. Do plánu školící činnosti celostátní komise rozhodčích
byl proto zařazen nový termín, a to 23.3.2019. Dle vedoucího kurzu Ing. Veselého toto bude
oznámeno všem přihlášeným a automaticky budou vedeni v evidenci přihlášených pro příští
rok (týká se L. Jasanského, P. Košvancové, D. Molitorise a A. Rychnové).

Komise rozhodčích ČAS začíná připravovat plán svých školících akcí na rok
2019. Podařilo se nám zjistit několik akcí a jejich termíny. Nelze ovšem vyloučit
malé úpravy v této „školící termínovce“. Nechceme si informace nechávat pro
sebe a proto je zde uvádíme :
So 23.03.2019
So 09.11.2019
So 16.11.2019
So 16.11.2019

Seminář ÚR a rozhodčích 1. třídy (prolongační) pro Čechy
Odborný seminář pro rozhodčí chůze
Seminář ÚR a rozhodčích 1. třídy (prolongační) pro Moravu
Seminář ÚR a rozhodčích 1. třídy (prolongační) pro Čechy,
zejména pro Liberecký, Hradecký a Pardubický kraj. Jako
místo konání je zvažován Turnov
So 23.-ne 24.11. Seminář pro ústřední instruktory rozhodčích atletiky
(týká se K. Hoferka, F. Páryse a I. Šembery), asi Pardubice
V roce 2014 se uskutečnil prolongační seminář pro ÚR a rozhodčí 1. třídy
v Turnově. Byla to velice úspěšná akce, které se účastnilo 36 osob. Usilujeme o
to, aby v roce 2019 se akce v Turnově opakovala. Turnov je pro rozhodčí z LKAS
a z východních Čech dobře dostupný. Doporučujeme proto preferovat termín
16. listopadu 2019 !
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POZVÁNKA NA ŠKOLENÍ
rozhodčích atletiky 3. třídy.
Základní informace o školení :
Termín školení
: Sobota 10. listopadu 2018
Místo konání
Místo srazu

:
:

- zahájení v 9.00 h. ,
- ukončení v 18.00 h.
Jablonec nad Nisou, stadion Střelnice
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.
Přihlásit se na školení může člen libovolného atletického oddílu registrovaného
v rámci Českého atletického svazu nebo člen Sokola. Školení je příležitostí
zejména pro zájemce z okresů Jablonec a Liberec.

Obracíme se s žádostí na trenéry a vedoucí družstev
jabloneckých a libereckých oddílů atletiky a oddílu
atletiky TJ Desná, aby pomohli s náborem budoucích
rozhodčích atletiky z řad starších závodníků a rodičů
atletické mládeže. Za pomoc při získávání nových adeptů
rozhodování předem děkuje komise rozhodčích LKAS.
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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 !
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.
Přihlásit se na seminář může člen libovolného atletického oddílu evidovaného
v rámci okresu Jablonec nad Nisou.
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Jak se přihlásit na školení nebo seminář,
který pořádá KR LKAS.
Závazné přihlášky :
Zašlete nejpozději do

pátku 2. listopadu 2018 !!

Ing. Zbyňku Budínskému, vedoucímu školení, na 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.

Krajská komise rozhodčích jednala 20. října.
Porady v Jablonci nad Nisou se účastnili Karel Hoferek, Jenny Popelková, Petr
Stojanov, Jindřich Šulc, Bořivoj Všetečka a Zbyněk Budínský.
Na programu byla tradičně kontrola plnění úkolů z předchozích porad.
Současný stav v evidenci rozhodčích v LKAS zhodnotil vedoucí úseku Karel
Hoferek jako velmi dobrý. Uvedl, že je třeba provádět pravidelnou aktualizaci
všech dat ke dni 1.12. běžného roku tak, jak je o tom hovořeno v pokynu KR
01/2018. Za okres Česká Lípa provádí evidenční činnost nově Jenny Popelková.
Jindřich Šulc, vedoucí úseku delegací KR LKAS, předložil návrh na delegace HR
a ZHR+I pro halovou sezónu roku 2019. Návrh byl schválen a doplněn o dvě další
halové akce krajského formátu – viz níže uvedený přehled :
Název závodů :
HR:
ZHR+I:
Soutěže jednotlivců :
P-LKAS ve vícebojích a chůzi
B. Všetečka
Z. Budínský
P-LKAS mužů a žen
F. Párys
I. Šembera
P-LKAS juniorů, dorostu a staršího žactva
L. Jasanský
K. Hoferek
P-LKAS mladšího žactva
B. Šulcová
x
P-LKAS nejmladšího žactva
I. Šembera
x
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Soutěže družstev :
P-LKAS mladšího a nejmladšího žactva
K. Nohýnková
x
Komise rozhodčích LKAS doporučila úseku delegací KR ČAS delegovat do
funkce hlavního rozhodčího na M-ČR v přespolním běhu žactva a dorostu, které
se koná v Mladé Boleslavi 30.3.2019 Karla Hoferka. Toto bylo akceptováno.
Z. Budínský informoval, že na Organizačním výboru OH mládeže (23.10.2018)
bude požadováno po jabloneckých pořadatelích atletické části této celostátní akce
delegování hlavního rozhodčího a ředitele závodů. Akce se koná v dopoledních
hodinách 25. – 27.6.2019 na stadionu Střelnice. Členové KR LKAS doporučují,
aby hlavním rozhodčím byl někdo z jabloneckých rozhodčích.
V Mladé Boleslavi se uskutečnilo 13.10.2018 školení rozhodčích 3. třídy. Této
školící akce se účastnilo celkem 10 osob, z toho 6 se stalo rozhodčími 3. třídy a 4
se stali čekateli na funkci rozhodčího 3. třídy. Školil Karel Hoferek. V případě
dostatečného počtu zájemců z Mladé Boleslavi a okolí bude možné uskutečnit
ještě jeden běh tohoto školení v prosinci 2018. Vítáni jsou i účastníci z okresu ČL.
V Jičíně se uskutečnil 13.10.2018 prolongační seminář rozhodčích 3. a 2. třídy.
Této akce se účastnilo celkem 8 osob. Seminář organizoval Vlastimil Jenček.
Na školení rozhodčích 1. třídy v Pardubicích je přihlášeno 5 rozhodčích z LKAS
(3 z MB a 2 z Li).
K zasílání zpráv hlavních rozhodčích a instruktorů za omluveného Františka
Páryse podal stručnou informaci předseda KR LKAS. Bylo uvedeno, že zatímco
u soutěží vyšších úrovní (1. a 2. liga, M-ČR funguje systém bez závad, u soutěží
LKAS je zasílání zpráv spíše výjimkou. V zaslaných zprávách převažuje kladné
hodnocení práce rozhodčích, většinou ale obecné. Vedoucí úseku František Párys
by uvítal uvádění konkrétních jmen (což je na celostátní úrovní zcela běžné a není
v tom nic osobního). Kladně bylo hodnoceno používání soupravy na měření a
vážení náčiní. V samém závěru sezóny byl rovněž vyřešen dlouholetý problém
kladivářské klece v Srnčím dole v Jablonci.

Připomenutí oddílům atletiky v LKAS!!
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).
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