Zpráva ze školení rozhodčích lukostřelby 2010.
Ve dnech 8. – 10.10.2010 se uskutečnilo plánované školení rozhodčích lukostřelby, kterého se
zúčastnilo 21 nových uchazečů a dalších 10 rozhodčích, kteří si svojí kvalifikační třídu buď
zvýšili a nebo si jí na následující 4 roky obnovili.
Školení se konalo v aule objektu ČSTV a tak jako v roce 2008, tak i letos, tento prostor jeho
potřebám plně vyhověl.
Lektory byli Ing. Jana Luňáčková, Mgr. Lucie Bímová, Ing. Václav Luňáček, Ing. Pavel
Prokop a Jaroslav Dřízal, který byl i vedoucím školení.
V pátek byly v zahajovací hodině předneseny všeobecné informace o problematice funkce
rozhodčího, směrované k uchazečům či kandidátům na funkci rozhodčího III. třídy ( Dřízal ).
Mgr. Bímová pak seznámila přítomné s právními aspekty funkce rozhodčího a v další části
se Statutem rozhodčích ČLS. Oddíl pravidel, týkající se používaného lukostřeleckého nářadí.
a to z hlediska jeho kontroly před závodem, v duchu pravidel FITA, přednesl p. Dřízal.
V sobotu pokračovalo probírání pravidel terčové lukostřelby, terénní lukostřelby a halové
lukostřelby. V přednáškách se střídali Ing. Luňáčková, Ing. Luňáček a Ing. Prokop.
Na závěr dne obdrželi kandidáti rozhodčích ke zpracování písemný test o padesáti otázkách.
Tento test byl všemi zpracován v rozsahu 50 – 45 bodů, což bylo vyhovující. Testy byly
v neděli ráno rozdány zpracovatelům, takže každý měl možnost se podívat v čem event.
chyboval a zjistit si z pravidel správnou odpověď.
Nedělní část pokračovala seminářem, při kterém se opět dál probírala pravidla, jejich změny
apod. Ing. Prokop detailně předvedl, jak správně bodovat zásahy na trojitých terčích při
různých variantách pochybení střelce apod. Probrány byly i zásady řízení střídavé střelby
jednotlivců a soutěže družstev a další podrobnosti, které přicházejí v úvahu na M ČR a lize.
V rámci celého školení byl kladen prvořadý důraz na bezpečnost závodníků i všech, kteří se
kolem závodů pohybují a to zejména při závodech v terénní lukostřelbě, kde je úplné vyloučení nahodilých chodců ve většině případů problematické. Toto zdůraznila i Ing. Luňáčková,
která se ujala té části přednášek, týkající se terénní lukostřelby. Ing. Luňáček předvedl nový
typ terče pro olympijskou sestavu kladkových luků, na kterém se hodnotí jen zásah nebo
výstřel mimo, tzv. HIT/MISS.
Probírány byly i změny pravidel a účastníci i z řad rozhodčích I. třídy se shodli na tom, že je
třeba aktualizovat pravidla FITA, která jsou umístěna na svazových stránkách. Některá změny
jde upravit zcela jednoduše, neboť to znamená změnit jedno číslo, jako např. u zkrácení
nástupního času z 20 sec. na 10 sec. , nebo doby na jeden výstřel při střídavé střelbě z 30 sec.
na 20 sec. Jiné, týkající se např. přechodu na set systém, bude třeba ve větším rozsahu
přeložit.
Po vyčerpání všech určených témat a po obsáhlé diskusi, bylo přistoupeno ke složení slibu
nových rozhodčích, kterým pak byly předány průkazy rozhodčích, odznaky a karty.
Tím bylo školení rozhodčích lukostřelby 2010 ukončeno.
Závěrem bych chtěl poděkovat sekretáři svazu, pí Janě Táborské, za účinnou a obětavou
pomoc při finální organizaci školení, včetně zabezpečení obědů a snídaní, přípravu dohod,
cestovní dokladů, stvrzenek a vybrání příslušných poplatků.
Dále chci znovu poděkovat všem již vyjmenovaných lektorům a omlouvám se pí Mgr. Bímové, na kterou jsem při svém závěrečném slovu v neděli bohužel zapomněl.
Bylo to také asi trochu tím, že po odpřednášení svých dvou hodin usedla do lavice a zbytek
školení, včetně testu a slibu, absolvovala jako každý další uchazeč a stala se tedy řádnou
rozhodčí.
Moje poděkování patří i všem, kteří se školení zúčastnili, a projevovali během něj zájem
dovědět se vše, co se dalo za tu poměrně krátkou dobu zvládnout a přeji jim ve funkci rozhodčích mnoho úspěchů.
Poděkovat se sluší i pracovníkům závodní jídelny ČSTV, kteří pro účastníky školení připravili v sobotu a v neděli snídaně a uvařili velmi dobré obědy.
V Praze 15.10.2010

Jaroslav Dřízal, vedoucí školení

