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TTEERRMMÍÍNNOOVVKKAA  HHAALLOOVVÝÝCCHH  ZZÁÁVVOODDŮŮ
PPOOŘŘÁÁDDAANNÝÝCCHH  VV  JJAABBLLOONNCCII  NNAADD  NNIISSOOUU

VV    BBŘŘEEZZNNUU    22001144
Pořadové          Datum         Hodina            N á z e v   z á v o d ů:                    Místo konání :
číslo                  pořádání     srazu                                                                      Atletická hala
závodů :            závodů :     rozhodčích:                                                             v Jablonci n.N.
==================================================================       

   23                So 22.03.           09.15           Velikonoční hala žactva
                                                                      POZOR !! Změna termínu !! Tyto závody se měly
                                                                      konat původně 29.3.2014.

Závody 22. dubna jsou posledními závody letošní jablonecké halové sezóny.

              Všem rozhodčím, kteří se podíleli na zajišťování závodů v průběhu
prvních tří měsíců letošního roku, jménem výborů atletických oddílů a jménem
okresní komise rozhodčích děkuji za  pomoc a projevenou iniciativu během
rozhodování nebo i při zapojení se do jiných funkcí, které byly nezbytné ke
zdárnému průběhu halových akcí.

Ing. Zbyněk Budínský, předseda KR LKAS
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PPOOZZVVÁÁNNKKAA    NNAA    ZZÁÁVVOODDYY
ČČÍÍSSLLOO    2233

 Vážená kolegyně, vážený kolego,

                              komise rozhodčích jabloneckého atletického okresu  si  Vás dovoluje  pozvat
k rozhodování  na

Velikonoční hale žactva.
                 Tyto závody se uskuteční v Atletické hale v areálu Střelnice v Jablonci nad Nisou

vv  ssoobboottuu  2222..  bbřřeezznnaa  22001144..
                Informace o srazu rozhodčích a další podrobnosti naleznete na stranách číslo 2 a 3
tohoto zpravodaje..

                                                                         Bc. Jiří Kudlička, v.r.
                                                                                            hlavní rozhodčí

RREEGGUULLAAMMIINN  ZZÁÁVVOODDŮŮ  ČČÍÍSSLLOO  2233..
Číslo akce / závodů                                      23
Datum konání                                               Sobota 22. března 2014
Místo konání                                                Atletická hala na Střelnici v Jablonci n. N.
Název akce / závodů     Velikonoční hala žactva
Technicky zajišťuje                                      LIAZ Jablonec nad Nisou

Čas srazu rozhodčích                                    09.15 hodin   
Čas zahájení závodů                                     10.00 hodin
Čas ukončení závodů – předpoklad              14.00 hodin
Místo srazu rozhodčích a porady                  Klubovna ve 2. patře atletické haly
Šatna rozhodčích                                           Šatna rozhodčích - 2. patro haly - vedle klubovny

Povinnost úborování                                     ANO - perfektní, tzn. bílá košile s dlouhými
                                                                                  rukávy, bílé kalhoty, modrý, resp. červený
                                                                                  bluzon, sportovní obuv s převládající bílou
 - Str. 2 -                                                                    barvou, vedoucí rozhodčí-rukávové pásky.



Body do soutěže rozhodčích                         100 bodů
Odměny za rozhodování zajišťuje
a vyplácí                                                        Božena Šulcová
Výše odměny v Kč :
Hlavní funkce                  240,- Kč                Ostatní funkce    130,- Kč
Vedoucí funkce               180,- Kč

Hlavní rozhodčí                                             Jiří Kudlička       (m :776 790 746,
                                                                                                    e-mail : kudlicka.jiri@gmail.com)
Zástupce hlavního rozhodčího                       Božena Šulcová

Vrchník běhů                                                  František Párys
Technik cílové kamery  SPORT s.r.o.           Miroslav Procházka
Vedoucí úsekových rozhodčích                     bude určen v den závodů

Startér/zástupce startéra                                 Dušan Molitoris                                               
Startér/Zástupce startéra                                Alena Rychnová
Asistent startéra                                             Ladislav Kubíček

Vrchník výšky                                               Michal Preisler
Vrchník dálky 1                                             Romana Galuszková
Vrchník dálky 2                                             Eva Kuříková

Vrchník plného míče                                     Eva Rektorysová   

PPŘŘEEDDEEPPSSAANNÉÉ    VVÝÝŠŠKKYY  AA  VVZZDDÁÁLLEENNOOSSTTII
PPŘŘEEKKÁÁŽŽEEKK  PPRROO  HHAALLOOVVÉÉ  ZZÁÁVVOODDYY

(délky jsou v m)
Kategorie,           Počet            Výška                  Náběh                Mezera              Doběh
disciplína            překážek      překážek

Starší žáci
60 m př.                    5                 08,40                   13,00                    8,50                   13,00

Mladší žáci
60 m př.                    6                 0,762                   11,70                    7,70                     9,80

Starší žákyně
60 m př.                    5                 0,762                   13,00                    8,20                    14,20
Mladší žákyně
60 m př                     6                 0,762                   11,70                    7,70                      9,80

Pro orientaci rozhodčích :     V jablonecké atletické hale jsou jednotlivé vzdálenosti mezi překáž-
kami označeny na povrchu dráhy barevnými úsečkami namalovanými poblíž čar, které rozdělují
jednotlivé dráhy. Delší úsečky  platí pro závody  na 60 m př., kratší  platí  pro závody na 50 m př.
Informace o parametrech překážek je vyvěšena na tabuli při vchodu z haly do závodní kanceláře.
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PPŘŘEEHHLLEEDD  VVÍÍTTĚĚZZŮŮ  SSOOUUTTĚĚŽŽEE  RROOZZHHOODDČČÍÍCCHH
     1977                                       Bořivoj Dufek
     1978                                       Bořivoj Dufek
     1979                                       Emil Vozka
     1980                                       Emil Vozka
     1981                        Bohumil Hegner, František Vaněk
     1982                                       Libuše Budínská
     1983                                       Jindřich Šulc
     1984                                       Josef Ševčík
     1985                                       Emil Vozka
     1986                                       Emil Vozka
     1987                                       Emil Vozka
     1988                                       Emil Vozka
     1989                                       Emil Vozka
     1990                                       Emil Vozka
     1991                                       Josef Vokál
     1992                                       Bořivoj Dufek
     1993                                       Bořivoj Dufek
     1994                         Bořivoj Dufek, Eva Rektorysová
     1995                                      Bořivoj Dufek
     1996                                      Bořivoj Dufek
     1997                                      Bořivoj Dufek
     1998                                      Jindřich Šulc
     1999                                      Bořivoj Dufek
     2000                                      Eva Rektorysová
     2001                                      Bořivoj Všetečka
     2002                                      Bořivoj Dufek
     2003                                      Bořivoj Všetečka
     2004                        Bořivoj Dufek, Eva Rektorysová
     2005                                     Bořivoj Dufek
     2006                        Zbyněk Budínský, Bořivoj Dufek
     2007                   aktivita rozhodčích byla sledována - nebylo vyhodnocení
     2008                   aktivita rozhodčích byla sledována - nebylo vyhodnocení
     2009                        Bořivoj Dufek, Bořivoj Všetečka
     2010                                      Bořivoj Všetečka
     2011  Zbyněk Budínský, Radka Kopalová, Jindřich Šulc, Bořivoj Všetečka
     2012                                     Bořivoj Všetečka
     2013                                     Bořivoj Všetečka
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Připomínáme, že v roce 2014 lze body do soutěže rozhodčích získávat jednak
  za docházku na závody

a jednak za získání nových rozhodčích,
 kteří absolvují kurz rozhodčích 3. třídy.

ZZ    BBŘŘEEZZNNOOVVÉÉHHOO    JJEEDDNNÁÁNNÍÍ
OOKKRREESSNNÍÍ  KKOOMMIISSEE    RROOZZHHOODDČČÍÍCCHH

V pondělí 10.3.2013 se uskutečnilo 380. jednání okresní komise rozhodčích atletiky. Porady
se účastnili Ing. Zbyněk Budínský, Bc. Jiří Kudlička, Eva Rektorysová, Mgr. Petra Rucká,
Jindřich Šulc, Božena Šulcová, Bořivoj Všetečka a Dušan Molitoris.

Byl schválen zápis z předchozí porady a provedena kontrola plnění uložených úkolů. Podána byla
informace z jednání výboru atletického oddílu TJ LIAZ Jablonec nad Nisou.

Jiří Kudlička, který zastupuje rozhodčí ve výboru atletického oddílu LIAZ, podal stručnou
informaci o průběhu jednání tohoto orgánu. Mezi jiným uvedl, že valná hromada AO TJ LIAZ se
uskuteční ve čtvrtek 20. března od 18 hodin v hotelu Sport v Jablonci nad Nisou. Bude při ní
vyhodnoceno deset nejaktivnějších rozhodčích roku 2013. Pozváni by měli být všichni členové
oddílu, kteří mají zaplaceny členské příspěvky na rok 2013 a 2014 a dovrší v tomto roce 18 let.
Valná hromada LKAS se uskuteční 27. března, a to s největší pravděpodobností také v Jablonci
nad Nisou. Další podrobnosti z jednání uvedl předseda tohoto oddílu Dušan Molitoris.

Hlavní rozhodčí mistrovství České republiky žactva v hale pro rok 2014 Zbyněk Budínský
zhodnotil vystoupení rozhodčích při této dvoudenní akci. Hodnocení rozhodčích jako celku
vyznělo velice pozitivně.

V diskusi zazněla podpora komise rozhodčích předsedovi atletického oddílu TJ LIAZ v úsilí
zajistit pro Jablonec v roce 2015 do haly třídenní mistrovství ČR ve vícebojích. Hala je na
podobné mistrovství vyprojektována. Plošná velikost haly a rozmístění zdvojených sektorů jsou
pro podobnou akci zcela ideální. Na závadu by nebylo vedle tohoto mistrovství uspořádat rovněž
po šesté i mistrovství žactva, se kterým jsou největší zkušenosti.

Připravována byla školení a semináře týkající se jabloneckých rozhodčích. Shrnutě lze říci toto :
Termín školení rozhodčích 3. třídy se nemění (sobota 26.4.2014). Školení se uskuteční jako
společné pro okresy Jablonec nad Nisou a Liberec, a to  v Liberci - Starém Harcově v areálu
katedry tělesné výchovy Technické univerzity. Lektory v Liberci budou František Párys, Petr
Jeřábek a Kateřina  Nohýnková.

Seminář rozhodčích 3. třídy se uskuteční v Atletické hale v Jablonci nad Nisou v sobotu
26.4.2014. Organizátorem a lektorem je Z. Budínský.

Seminář techniků  cílových kamer zajišťuje Z. Budínský v Atletické hale v Jablonci nad Nisou.
Plánován je počet 2 až 4 osob. Lektoři M. Procházka a Z. Budínský.

- Str. 5 -.



Školení rozhodčích 2. třídy se uskuteční v Atletické hale v Jablonci nad Nisou v nových
termínech (!). Prvním dnem školení je neděle 6.4.2014, druhým dnem školení je neděle
13.4.2014. Školení je určeno zájemcům-rozhodčím 3. třídy z celého LKAS. Organizátorem je Zb
yněk Budínský. Lektory budou Z. Budínský, F. Párys, I. Šembera a B. Všetečka.
Seminář rozhodčích 2. třídy  se uskuteční v neděli 6.4.2014 v Atletické hale v Jablonci nad
Nisou. Organizátorem je Z. Budínský. Dalším lektorem je F. Párys.
Seminář ústředních rozhodčích a rozhodčích 1. třídy se uskuteční s největší pravděpodobností v
Turnově. Termínem je sobota 8.11.2014. Organizátorem je Zbyněk Budínský. Počítá se s lektory
I. Šemberou, J. Jurečkou, J. Hanykýřem a Z. Budínským.
Po ukončení halové sezóny se rozběhnou přípravy chodeckého závodu v Hrádku nad Nisou, který
v neděli 4.5.2014 nahrazuje závod u jablonecké přehrady.

V závěru jednání byla hodnocena činnost komise rozhodčích. Její dlouholetá práce je kladně
hodnocena jak v okrese Jablonec, tak i mimo něj. Tato komise pracuje v různě pozměňovaném
složení dnešním stylem od roku 1977, kdy rozhodčí přestal řídit Jaroslav Farský. Za celou
uvedenou dobu se sešla k jednání celkem na 380 poradách. V dnešní době je nezbytné ji doplnit
přibližně o dva další členy, kteří výraznějším způsobem sníží poměrně vysoký věkový průměr
jejích členů. Podle předsedy AO TJ LIAZ Dušana Molitorise je jedním z mála útvarů oddílu, kde
se podařilo zajistit kvalitním způsobem obměnu ve vedení komise, což je dáno trvalým a
trpělivým vyhledáváním nových členů  komise.

Do funkce nového předsedy komise rozhodčích byl uveden Bc. Jiří Kudlička, který byl na tento
post připravován v průběhu roku 2013. Všichni přítomní vyslovili se jmenováním souhlas.
Dosavadní předseda komise rozhodčích Ing. Zbyněk Budínský popřál novému předsedovi hodně
úspěchů v jeho práci a členům komise poděkoval za řadu let trvající spolupráci. Dušan Molitoris
poděkoval končícímu předsedovi, za jeho mnohaletou činnost při vedení komise.

IINNFFOORRMMAACCEE    OO    ŠŠKKOOLLEENNÍÍCCHH
AA    SSEEMMIINNÁÁŘŘÍÍCCHH    VV    RROOCCEE    22001144

Vážená sportovní přítelkyně, příteli, vážení rozhodčí z Libereckého krajského atletického svazu,

dovolujeme si Vám oznámit, že z pověření  úseku školení KR LKAS a úseku školení KR JOAS
budou  uspořádány lektorátem těchto komisí v roce 2014 následující školící akce :

ŠŠkkoolleenníí    rroozzhhooddččíícchh  aattlleettiikkyy    33..  ttřřííddyy
Toto školení je určeno pro zájemce  o rozhodování atletických soutěží z  řad rodičů závodníků,
současných závodníků, atletických funkcionářů bez kvalifikace rozhodčího nebo pro zájemce,
které nějakým jiným způsobem atletika oslovuje. Při výkladu je brán zřetel na skladbu
posluchačů. Ke školení není nutno přistupovat s jakýmikoliv obavami.
Látka přednášená zkušenými instruktory je věnována základní problematice rozhodování běhů,
skoků, vrhu a hodů. Získanou kvalifikaci si je možno zvýšit po dvou letech praxe absolvováním
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školení rozhodčích 2. třídy, kde je navíc přednášeno o problematice rozhodování vícebojů,
startování a chůze.
Školení rozhodčích 3. třídy se řadu let konalo bnď na sportovním gymnáziu nebo v areálu
Střelnice v Jablonci nad Nisou. Bylo společné pro zájemce z okresů Jablonec nad Nisou a
Liberec. V letošním roce to bude zase jednou Liberec, kde budou zájemcí proškoleni.

Základní informace :
Termín školení       :   Sobota  26. dubna 2014 - Prezentace     v 8.45 hodin
                                                                                  -  Zahájení        v 9.00 hodin,
                                                                                  -  Předpokládané ukončení v 16.00 hodin.

Místo konání          :   Liberec

Místo srazu            :   Technická univerzita Liberec,  videoučebna katedry tělesné výchovy
                                   na Starém Harcově.
 Dopravní spojení
z Jablonce n.Nis.    :  Tramvaj číslo 11 z Jablonce nad Nisou do Liberce na konečnou
                                   ve Fügnerově ulici, dále pak městským autobudem číslo 15, směr
                                   Harcov-Kostel. Vystoupit na zastávce "Stodolní".  Jít přes silnici vlevo
                                   a jít směrem k vysokoškolským kolejím (cca 150 m).
                                   Osobním autem - lze jet přes Lukášov pod vysokoškolské koleje nebo
                                   přes Rýnovice kolem bývalého podniku LIAZ, po cca 8 km odbočit
                                   u benzinové pumpy vpravo a sjet do Harcova.

Podmínky účasti    :   K tomu, aby se účastník, který zakončí úspěšně školení, stal rozhodčím
                                   3. třídy, musí v roce 2013 dovršit minimálně věk 18 let.
                                   Do kursu budou přijímáni rovněž i zájemci o jeden nebo o dva roky mladší.
                                   Ti úspěšní účastníci školení, kteří jsou mladší, se stávají tzv. čekateli
                                   na funkci rozhodčího 3. třídy. Dovršením věku 18 ti let se stávají
                                   automaticky rozhodčími 3. třídy.

Přihlášky                : Bořivoji Všetečkovi, vedoucímu úseku školení OKR, na jeho  adresu :
                                   466 04  Jablonec nad Nisou 4, Podlesí 2
                                   nebo e-mailem na internetovou adresu : b.vsetecka@seznam.cz
                                   nebo telefonicky na jeho číslo mobilu : 721 269 332   

do 22. dubna 2014.

SSeemmiinnáářř  rroozzhhooddččíícchh  aattlleettiikkyy    33..  ttřřííddyy
Tento seminář  je určen pro stávající rozhodčí 3. třídy z okresů Liberec a Jablonec nad Nisou.
Absolvováním  tohoto doškolení  si  účastníci prodlouží  platnou kvalifikaci rozhodčího o dalších
5 let.                                                                                                 - Str. 7 -

mailto:b.vsetecka@seznam.cz


       Přednášející instruktruktor vysvětlí účastníkům semináře nové změny v pravidlech atletiky,
které  vzešly v platnost v posledních pěti letech. Bude pojednáno rovněž o častějších chybách,
které se vyskytují při rozhodování.

Základní informace :
Termín semináře    :   Sobota  26. dubna 2014 – zahájení v 9.00 hodin,
                                                                                     Předpokládané ukončení ve 12.00 hodin.
Místo konání          :   Jablonec
Místo srazu            :   Klubovna ve 2. patře Atletické haly na stadionu Střelnice v Jablonci nad
                                   Nisou.

Podmínky účasti    :   Předchozí získání kvalifikace rozhodčího 3. třídy.

Přihlášky                :  Zbyňku Budínskému, na jeho  adresu :
                                   466 02  Jablonec nad Nisou 2, Křišťálová 17
                                   nebo e-mailem na internetovou adresu : zbynek.budinsky@seznam.cz
                                   nebo telefonicky na jeho číslo mobilu : 728 073 144   

do 22. dubna 2014.

ŠŠkkoolleenníí    rroozzhhooddččíícchh  aattlleettiikkyy    22..  ttřřííddyy..
Toto školení  je  určeno  pro  stávající  rozhodčí  3. třídy z celého LKAS, kteří  mají  za sebou již
alespoň dvouletou praxi v rozhodování atletických disciplín. V roce 2014 musí dovršit minimálně
věk 20 let.
Přednášená látka je rozvržena do dvou dnů a je zaměřena na prohloubení znalostí z rozhodování
běhů, skoků, vrhů a hodů. Vedle těchto oblastí bude vysvětlen způsob rozhodování chůze,
vícebojů a startování.

Základní informace :
Termín školení       :   Neděle    6. dubna 2014 -  zahájení v 9.00 hodin,
                                   Neděle  13. dubna 2014  - zahájení v 9.00 hodin.
                                                   Předpokládané ukončení vždy v 16.00 hodin.

Místo konání          :   Jablonec nad Nisou, Atletická hala na Střelnici.

Místo srazu            :   Klubovna ve 2. patře Atletické haly na stadionu Střelnice v Jablonci nad
                                   Nisou.

Přihlášky                :  Zbyňku Budínskému, na jeho  adresu :
                                   466 02  Jablonec nad Nisou 2, Křišťálová 17
                                   nebo e-mailem na internetovou adresu : zbynek.budinsky@seznam.cz
                                                         do 1. dubna 2014.                                 - Str. 8 -
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 SSeemmiinnáářř  rroozzhhooddččíícchh  aattlleettiikkyy    22..  ttřřííddyy
Tento seminář  je určen pro stávající rozhodčí 2. třídy ze všech oddílů a klubů LKAS.
Absolvováním  tohoto doškolení  si  účastníci prodlouží  platnou kvalifikaci rozhodčího o dalších
5 let.
       Přednášející instruktruktoři vysvětlí účastníkům semináře nové změny v pravidlech atletiky,
které  vzešly v platnost v posledních pěti letech. Bude pojednáno rovněž o častějších chybách,
které se vyskytují při rozhodování.

Základní informace :
Termín semináře    :   Neděle  13. dubna 2014 – zahájení v 9.00 hodin,
                                                                                     Předpokládané ukončení ve 14.00 hodin.
Místo konání          :   Jablonec
Místo srazu            :   Klubovna ve 2. patře Atletické haly na stadionu Střelnice v Jablonci nad
                                   Nisou.

Podmínky účasti    :   Předchozí získání kvalifikace rozhodčího 2. třídy nebo vysokoškolské
                                   vzdělání s tělovýchovným zaměřením..

Přihlášky                :  Zbyňku Budínskému, na jeho  adresu :
                                   466 02  Jablonec nad Nisou 2, Křišťálová 17
                                   nebo e-mailem na internetovou adresu : zbynek.budinsky@seznam.cz
                                   nebo telefonicky na jeho číslo mobilu : 728 073 144   

do 8. dubna 2014.

SSeemmiinnáářř  tteecchhnniikkůů  ccíílloovvýýcchh  kkaammeerr
Tento seminář  je určen pro nerozhodčí i stávající rozhodčí 3. třídy i tříd vyšších, kteří by měli
zájem obsluhovat v Jablonci nad Nisou časoměrné zařízení (cílovou kameru) firmy LYNX.

       Přednášející lektor vysvětlí účastníkům semináře sestavení časoměrného zařízení a
praktickou obsluhu cílové kamery.

Základní informace :
Termín semináře    :   Sobota  26. dubna 2014 – zahájení v 9.00 hodin,
                                                                                     Předpokládané ukončení ve 13.00 hodin.
Místo konání          :   Jablonec
Místo srazu            :   Klubovna ve 2. patře Atletické haly na stadionu Střelnice v Jablonci nad
                                   Nisou.

Podmínky účasti    :   Znalost obsluhy PC v rozsahu osnov základní školy.
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Přihlášky                :  Zbyňku Budínskému, na jeho  adresu :
                                   466 02  Jablonec nad Nisou 2, Křišťálová 17
                                   nebo e-mailem na internetovou adresu : zbynek.budinsky@seznam.cz
                                   nebo telefonicky na jeho číslo mobilu : 728 073 144   

do 22. dubna 2014.

Informace, které se týkají všech akcí :
Školné                    :    Z  rozhodnutí vedení úseku školení KR Libereckého krajského atletického
                                    svazu zájemci o proškolení složí před započetím kursu částku :
                                    50,-   Kč…………účastníci školení rozhodčích 3. třídy
                                    100,- Kč…………účastníci dvoudenního školení rozhodčích 2. třídy
                                    30,-   Kč…………účastníci semináře rozhodčích 2. a 3. třídy
                                    na úhradu části nákladů spojených s pořádáním akcí.
Vezměte s sebou     :   Psací potřeby, event. svačinu a pití. .
                                   Pro vzetí do evidence sboru rozhodčích bude na účastnicích požadována
                                   adresa bydliště, telefony, e-mail (pokud mají k disposici) a datum
                                   narození. Údaje slouží výhradně pro potřeby úseku evidence a nebudou
                                   dále předávány mimo orgány Libereckého krajského atletického svazu.

Informace               :  Bližší vysvětlení můžete získat u vedoucích akcí.

-x-x-x-x-x-x-x-x-

IINNFFOORRMMAACCEE    PPRROO    UUSSTTŘŘEEDDNNÍÍ
RROOZZHHOODDČČÍÍ    AA    RROOZZHHOODDČČÍÍ    11..  TTŘŘÍÍDDYY

Seminář ústředních rozhodčích a rozhodčích 1. třídy, jehož absolvováním je účastníkům
prodlužována formální kvalifikace o dalších 5 let, se uskuteční v klubovně na stadionu AC
Turnov

v sobotu 8. listopadu 2014 od 10.00 hodin.
Tento termín je již definitivní. Všichni, kterých se tento seminář týká, budou obesláni pozvánkou
v závěru měsíce září tohoto roku. Jedná se o rozhodčí z LKAS a případně  i o rozhodčí ze
sousedních krajů, kteří projeví o účast zájem. Seminář bude proveden pod patronací KR ČAS a
má tudíž celostátní platnost. Pozvánka bude obsahovat podrobnější informace. Rezervujte si,
prosím, na tento seminář svůj čas.

Ing. Zbyněk Budínský, vedoucí semináře

- Str. 10 -

mailto:zbynek.budinsky@seznam.cz


KKOOHHOO    BBYYCCHHOOMM    RRÁÁDDII    PPŘŘIIVVÍÍTTAALLII
NNAA    ŠŠKKOOLLEENNÍÍCCHH    AA    SSEEMMIINNÁÁŘŘÍÍCCHH

ŠŠKKOOLLEENNÍÍ  RROOZZHHOODDČČÍÍCCHH  33..  TTŘŘÍÍDDYY  ::
-  všechny členy výboru AO TJ LIAZ Jablonec nad Nisou, kteří nemají kvalifikaci rozhodčího
    3. třídy nebo jim kvalifikace propadla před řadou let
-  rodiče, resp. prarodiče závodníků z oddílů, které jsou evidovány v jabloneckém okrese
 - závodníky z oddílů jabloneckého okresu, kteří jsou starší šestnácti let a rádi by pomohli již
   nyní nebo v dalších letech svým oddílům prací ve funkci rozhodčího, pracovníka závodní
   kanceláře, hlasatele apod. nebo zvažují studium na vysoké škole s tělovýchovným zaměřením

SSEEMMIINNÁÁŘŘ  RROOZZHHOODDČČÍÍCCHH  33..  TTŘŘÍÍDDYY  ::
- všechny rozhodčí 3. třídy, kterým v roce 2014 propadá kvalifikace. Jde o rozhodčí, kteří
  absolvovali základní kurz rozhodčího 3. třídy před 5 nebo více lety a svoji kvalifikaci si
  dosud neprodloužili nebo si ji nezvýšili

ŠŠKKOOLLEENNÍÍ  RROOZZHHOODDČČÍÍCCHH  22..  TTŘŘÍÍDDYY  ::
Z oddílů jabloneckého okresu by bylo vhodné, aby se kurzu účastnili :

Černá Nikola                                   Demčáková Eva                       Galuszka Martin
Galuszková Zuzana                         Jandová Dana                           Křížová Helena
Michková Dagmar                          Šikola Miroslav                        Šikolová Petra
Špoták František                              Hlaváček Petr                           Rozmahel Rudolf
Pícha Petr                                        Zikl Marek                                Gaisl Luboš
Franzke Václav                               Semrád Milan                            učitelé TV ze ZŠ  Pasířská

Očekává se rovněž účast stávajících rozhodčích 3. třídy z ostatních oddílů a klubů LKAS.
Pořadatel je ochoten proškolit i rozhodčí z jiných krajů (!).

SSEEMMIINNÁÁŘŘ  RROOZZHHOODDČČÍÍCCHH  22..  TTŘŘÍÍDDYY  ::
Z oddílů jabloneckého okresu by bylo vhodné, aby se kurzu účastnili :

Cikán Jan st.                                    Hýřová Blanka                          Hübel Gisbert
Mark Vojtěch                                  Peleška Miloslav                       Pospíšilová Věra

ŠŠKKOOLLEENNÍÍ  RROOZZHHOODDČČÍÍCCHH  11..  TTŘŘÍÍDDYY  ::
Školení proběhne v Pardubicích ve dnech 15. až 17.11.2014.  Z jabloneckých rozhodčích
by byla vhodná účast těchto v současné době rozhodčích 2. třídy :

Benešová Miroslava                       Kopalová Radka                       Kudlička Jiří
Kohout Tomáš                                Kuříková Eva                           Preisler Michal

 Z libereckých rozhodčích, kteří v Jablonci často rozhodují, by byla vhodná účast minimálně
těchto rozhodčích :

Rychnová Alena                             Nohýnková Kateřina                Šebelka Karel
Troníčková Iva                                                                                                 - Str. 11 -



SSEEMMIINNÁÁŘŘ  ÚÚSSTTŘŘEEDDNNÍÍCCHH  RROOZZHHOODDČČÍÍCCHH    AA  RROOZZHHOODDČČÍÍCCHH  11..  TTŘŘÍÍDDYY  ::
Na této akci počítáme s účastí následujících rozhodčích z Jablonce n.N.:

Brandejský Jan                                Budínská Libuše                      Budínská Jitka
Bobek Aleš                                      Hadinger Antonín                    Jasanský Ladislav
Macek Josef                                     Mencl Bohuslav                      Molitoris Dušan
Rektorysová Eva                              Rucká Petra                             Rucký Miroslav
Šulc Jindřich                                    Šulcová Božena                       Všetečka Bořivoj
Zemánek Jiří                                    Cikánová Dana

Z dalších oddílů LKAS pak by měli účast zvážit tito rozhodčí :

Dědeček Jaromír                             Hoferek karel                            Jenček Vlastimil
Hlaváčová Jaroslava                       Kubíček Ladislav                      Legner Vladimír
Pluhařová Markéta                          Riedl Jan                                   Sedláček Miroslav
Sviták Miloslav                               Skalický Stanislav                    Šindelář Petr
Tulach Karel                                    Viták Petr                                 Procházka Jiří

Jako reálná se jeví i účast rozhodčích z dalších krajů.

SSEEMMIINNÁÁŘŘ  TTEECCHHNNIIKKŮŮ  CCÍÍLLOOVVÝÝCCHH  KKAAMMEERR  ::
Počítáno je s účastí cca 3 - 4 posluchačů z Jablonce n.N. Jiřího Kudličku, který se již přihlásil, by
měli doplnit další 2 - 3 zájemci.

Komise rozhodčích by rovněž měla prověřit, zda Aleš Bobek, Adam Šikola, Roman Pulíček,
Jaroslav Chudoba, Patrik Filip, Andreas Molitoris, Viktor Janata, Aleš Kleprlík a možná i další,
kteří práci s kamerou  ovládají, jsou ochotni se zapojit do práce u tohoto zařízení.

EELLEEKKTTRROONNIICCKKÉÉ    SSTTOOPPKKYY    DDOO    PPCC
Chcete-li měřit pomocí počítače čas, podívejte se na jednoduchý přenositelný program Free
Stopwatch. Ten dokáže měřit čas na setiny sekundy a rovněž dokáže měřit mezičasy. Využitím
tohoto programu získáte stopky s možností změřit čas neomezenému množství dobíhajících
běžců nebo docházejících závodníků při chodeckých závodech.

Výhodou tohoto programu je, že naměřené výsledky můžete vytisknout nebo je přes schránku
vložit do tabulkového procesoru k dalšímu zpracování anebo je uložit do textového souboru.

Na internetu si tento program můžete stáhnout z webových stránek

www.free-stopwatch.com
Program lze nainstalovat na USB flash disk nebo do libovolné složky na disku počítače a pak jej
přepnout do českého prostředí.

Jak postupovat : Po stažení  prográmku do PC přepněte program do českého rozhraní. Nespustí-li
se program s českým rozhraním, vyberte z nabídky Options příkaz Language. Z nabídnutého
seznamu jazyků vyberte položku Česky (Czech).                                                    - Str. 12 -

http://www.free-stopwatch.com


Měření konečných časů a mezičasů : Měření času spustíte kliknutím na tlačítku Start a ukončíte
kliknutím na tlačítku Stop (stejné tlačítko, jen se mění jeho nápis). Pro zaznamenávání mezičasů
slouží tlačítko Kolo. Nápis Kolo je zobrazen pouze při měření času. Jednotlivé mezičasy
zobrazuje program v dolní části okna.  První sloupec s časem udává dobu jednoho kola, druhý
sloupec zobrazuje dobu, která uplynula od začátku měření. Pokud stopky stojí, slouží toto tlačítko
k vymazání stopek. V tom případě se na tlačítku zobrazí nápis Reset.

Pokud chcete některý z naměřených časů smazat, je to možné ! Kliknete na řádek s daným
mezičasem a v jeho pravé části klikněte na ikonu červeného kolečka. Program daný řádek smaže
a dobu smazaného záznamu přičte k době dalšího kola. S ostatními naměřenými časy se nic
nestane.

Stopky lze snadno ovládat kliknutím na klávesy F2, F4 a F5.

Když si uvědomíte, že kvalitní stopky, které Vám umožňují měřit 100 mezičasů a provést výpis
na malou tiskárničku, stojí něco kolem 10 až 14 tisíc Kč (Seiko apod.), tak tady dostáváte nástroj
zcela zadarmo !

Program dostáváte v příloze tohoto zpravodaje. Přiložen je ještě jeden obdobný program.
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