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Zápis z jednání TK dne 1.srpna 

Účastníci: Petr Neumann, Radana Nováková, Petr Mužíček 

Body jednání: 

1. Školení ITU TO Level 1 

Ve dnech 22.-23-července proběhlo v Praze pod hlavičkou ITU mezinárodní školení 

rozhodčích. Školení se zúčastnilo celkem 24 rozhodčích, z toho 18 českých, 5 slovenských a 

jeden rozhodčí z Finska. Školitelem byl Jan Krawczyk z Německa. Školení se skládalo ze čtyř 

půl dnů a bylo zakončeno písemným testem. Výsledky testů budou známy do 2 týdnů a ti, 

kteří budou úspěšní, musí ještě absolvovat praktickou zkoušku na světovém poháru 

v Karlových Varech, první víkend v září. Na školení byly kromě 3 rozhodčích všichni aktuálně 

aktivní rozhodčí ČTA. Tři chybějící museli v rámci tohoto víkendu zajišťovat partnerské závody. 

Zodpovídá Petr Mužíček 

 

 
 

2. Zhodnocení dosavadního průběhu sezóny a příprava na další závody 

Všechny dosavadní závody proběhly dle pravidel a bez výrazných problémů. Nicméně je stale 

na čem pracovat a to zejména na analyze rizik jednotlivých závodů, připravenosti rozhodčích, 

znalosti pravidel závodníky a komunikaci – sdílením maxima informací před závodem, 

zjednodušení/zkrácení rozpravy  
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Zodpovídá Petr Neumann 

3. Chybějící rozhodčí do Otrokovic 

Aktuální problém se zajištěním alespoň dvou dalších rozhodčích na ČP v dlouhém triatlonu 

v Otrokovicích. Oslovili jsme slovenské rozhodčí, čekáme na odpověď. 

Zodpovídá Radana Nováková 

4. Průběžný nábor nových rozhodčích a prezentace činnosti rozhodčích 

Nadále hledáme zájemce o práci rozhodčího a zároveň je potřeba zviditelnit práci rozhodčího 

triatlonové veřejnosti.  

Zodpovídá Radana Nováková 

 

 

 

V Pardubicích dne 2.8.2017      Petr Mužíček 

petr.muzicek@triatlon.cz 
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