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Zápis z jednání TK dne 29.dubna s navazujícím školením rozhodčích 

Účastníci: Petr Neumann, Radana Nováková, Petr Mužíček 

Body jednání: 

1. Nákup vybavení pro rozhodčí a technické delegáty 

Po různých konzultacích a testech vybrány digitální vysílačky Kirisun TP620, potřeba bude 5ks 

(nakoupeni již pro závod Krušnoman). Dále pořízeny stany pro penalty boxy. Zbývá ještě 

dokoupit dalekohled, startovací zařízení, červené praporky, stopky a oblečení pro RH. 

Zodpovídá Petr Neumann 

2. Setkání s pořadateli ČP 2017 

Setkání s pořadateli odloženo na květen na základě jejich žádosti o termín v pracovní den. 

Uskuteční se 17.5. na Strahově od 16.30. Body k jednání: manuál závodu ČP, smlouvy, nový 

způsob hodnocení závodu, rozšířená podpora ČTA. Zodpovídá Petr Neumann a Tomáš Petr 

 

3. Rozlosování rozhodčích na letní sezónu. 

Hotové. Zbývá obsadit rozhodčí na Pardubic (chybí 3 RH) a Otrokovic (chybí 2 RH). Nutné 

dořešit. Zodpovídá Radana Nováková 

4. Nábor rozhodčích  

Výzva pro nové rozhodčí prezentována na facebooku a stránkách www.triatlon.cz. Na školení 

dorazil pouze jeden nováček. Celkový počet aktivních rozhodčích klesl na 18, což je kritický 

stav, ideální počet je cca 25. Nutné najít jiný způsob jak přilákat nové zájemce. Zodpovídá 

Radana Nováková 

5. Školení ITU TO Level 1 

Pro světový pohár v Karlových Varech (2.-3. září) je potřeba 20 rozhodčích s kvalifikací ITU TO 

Level 1. Nejen z tohoto důvodu připravuje TK ČTA ve spolupráci s TK ITU školení rozhodčích 

v Praze v termínu 22.-23.července. Zodpovídá Petr Mužíček 

6. Školení rozhodčích a technických delegátů 29.-30.4.2017 

Školení bylo rozděleno na 2 dny. V sobotu se sešli hlavní rozhodčí a probrali tématiku vedení 

rozhodčích, komunikace, principy rozdělení rozhodčích na různých typech závodů, seznámení 

s novinkami pro rok 2017 a shrnutí sezóny 2016. 

V neděli ráno se k hlavním rozhodčím přidal zbytek rozhodčích a program pokračoval. Hlavní 

náplní bylo vysvětlení novinek v pravidlech spojené s praktickým cvičením. Velký důraz byl 

kladen na hlídání draftingu a práci v penalty boxu. Stejně jako vloni bylo součástí školení první 

pomoci, které vedli zástupci kolínské nemocnice.  
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V Pardubicích dne 10.5.2017      Petr Mužíček 

petr.muzicek@triatlon.cz 
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