
Zpráva o činnosti komise rozhodčích KASO za rok 2019 

V letošním roce se krajská komise rozhodčích opět sešla na dvou schůzích v březnu a v říjnu. Složení 
komise jsme museli změnit na pozici zástupce Prostějova z důvodu úmrtí Jaroslava Volfa: 
Předsedkyně:  Ludmila Pudilová (OL) 

Členové: Miloš Přidal (PR), Jarmila Klimešová (SU), Roman Odstrčil (HR), Alexandra Malá (roz. Učíková) 
(ŠTBK), Antonín Bůžek (PV) 

V uplynulém roce proběhlo v kraji několik školení rozhodčích v Olomouci: 3.tř. (19 účastníků) a 2.tř. (8). 
Ve všech oblastech kraje se provádějí semináře před zahájením sezóny, na kterých bývají rozhodčí 
seznámeni s nejnovějšími změnami pravidel. Tyto semináře provádějí krajští instruktoři. V Olomouci a 
Uničově proběhl tento seminář korespondenčně – elektronicky s nutností úspěšně projít testem.  
 Všichni členové komise obdrželi přehled změn Pravidel platných od 1.listopadu 2019, aby 
mohli informovat  rozhodčí ve své oblasti. Krajská komise rozhodčích plánuje v roce 2020 školení 
rozhodčích 3.třídy v Olomouci (8.ledna) a v Prostějově. 
 
Pro malý počet účastníků se v roce 2019 nekonal prolongační seminář pro ústřední rozhodčí a rozhodčí 
1.třídy z moravských krajů v Olomouci a proběhne tak až v březnu příštího roku. Komise rozhodčích 
ČAS uspořádala 30.11. odborný seminář pro nové rozhodčí chůze. Za náš kraj komise přihlásila 2 
účastníky. V roce 2020 (v listopadu) bude komise rozhodčích ČAS pořádat odborný seminář pro 
rozhodčí cílové kamery. Také proběhne školení nových rozhodčích 1.třídy. 
 
Na instruktora ČAS byli komisí za náš kraj pro další období navrženi Iva Machová, Ludmila Pudilová a 
Michal Boklažuk. 
 
Databáze rozhodčích, kterou komise spravuje, je průběžně aktualizována členem komise rozhodčích 
ČAS u rozhodčích ústředních a 1.třídy. Nyní je přístupná už i předsedům krajských komisí rozhodčí i s 
možnosti úprav u rozhodčích 2. a 3.třídy. Proto komise žádá všechny o předávání informací o změnách 
u rozhodčích – přednostně elektronicky na e-mail: pudilova1@post.cz  
 
Komise se zabývala vyhodnocením zpráv hlavních rozhodčích, které delegovala pro hlavní sezónu na 
svém jarním zasedání. Stále se nedaří přesvědčit všechny hlavní rozhodčí, aby tyto zprávy psali a 
posílali Miloši Přidalovi, který všechny došlé zprávy pečlivě zpracovává. Letos dostal 11 zpráv z celého 
kraje z 23 závodů. Zcela chybí zprávy ze závodů v Hranicích, na druhou stranu všechny zprávy přišly ze 
závodů v Šumperku. 
 

Přepokládaná setkání komise v roce 2020 budou opět v březnu a říjnu, aby bylo možné vyhodnotit 
halovou, resp. hlavní sezónu. 

Ludmila Pudilová, předsedkyně komise rozhodčích KASO 

Olomouc, 6.12.2019 
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