Zpráva o činnosti  rozhodčích v roce 2003
	Atletickou sezónu jsme tradičně zahájili XIII.ročníkem Hradecké laťky. Přespolák se opět konal  v Šimkových sadech. První sezónu na stadionu s umělým povrchem jsme zahájili v dubnu. Dlouhé hody však zatím nebylo možno pro nezpůsobilost  středu hřiště a z důvodů nedodání ochranné klece v původně přislíbeném termínu  konat. Teprve začátkem září bylo možno uspořádat kompletní program, ale opět jen do 20.9. Po tomto datu byl střed stadionu rekultivován, urovnán a oset travním semenem.
	I přes některé problémy mohu vyslovit spokojenost s účastí rozhodčích nejen při závodech pořádaných naším oddílem, ale i při akcích pořádaných jinými organizacemi. Omluv bylo skutečně málo, neúčast  bez omluvy  jsem zaznamenal jen ve dvou případech.

Přehled závodů pořádaných a technicky zajišťovaných atletickým oddílem Sokola HK :
  1.	12.  3.	13.ročník Hradecké laťky  - sokolovna		mladší žactvo
  2.	19.  3.	13.ročník Hradecké laťky  - sokolovna		starší žactvo a dorost
  3.	31.  3.	Župní a městský přebor v přespolním běhu		všechny kategorie
  4. 	14.  4.	Městský přebor na dráze - běhy			mladší žactvo
  5.	16.  4.	Městský přebor na dráze – běhy			st. žactvo,dorost,dospělí
  6.	23.  4.	Městský přebor na dráze – překážkové běhy,(pro ml.žactvo vý a dá)										všechny kategorie
  7.	28.  4.	Městský přebor na dráze – koule a skoky 		všechny kategorie
  8.	  4.  6.	II.kolo krajského přeboru družstev			mladší žactvo I.tř.
  9.	  8.  6.	Semifinále čtyřboje ČOS				mladší a starší žactvo
10.	21.  6.	Krajský přebor jednotlivců				mladší žactvo
11.	  6.  9.	5.kolo II.ligy družstev				ženy
12.	13.  9.	3.kolo krajského přeboru družstev			starší žactvo
13.	17.  9.	Pohár hradeckých škol				mladší a starší žactvo
14.	20.  9.	3.kolo krajského přeboru družstev 			dorost
15.	23.  9.	Nejrychlejší Hradečák				všechny kategorie
16.	27.  9.	Semifinále mistrovství ČR družstev v  Turnově	starší žactvo
17.	  8.10.	Krajské kolo CORNY Středošk. atlet.  poháru 	pro žactvo,dor.a jun.	
18.	11.10.	Finále čtyřboje ČOS					starší a mladší žactvo
19.	15.10.	Hradecké štafety					všechny kategorie


Kromě výše uvedených závodů, se několik našich rozhodčích zúčastnilo akcí pořádaných v Hradci Králové jinými organizacemi, anebo závodů pořádaných jinými mimohradeckými   oddíly:
  1.	  8.  5.	Veřejné závody  v Týništi n/Orl.				       muži,ženy
  2.	13.  5.	Atletický čtyřboj – Okres. rada AŠSK Hradec Králové- 1.část   starší žactvo
  3.	18.  5.	1.kolo Kraj.přeboru družstev v Nové Pace			       starší žactvo
  4.	20.  5.	Okresní kolo Poháru rozhlasu – OR AŠSK Hradec Králové       st. a ml. žákyně
  5.	22.  5.	Okresní kolo Poháru rozhlasu – OR AŠSK Hradec Králové       st. a ml. žáci
  6.	27.  5.	Atletický čtyřboj  - dokončení				        starší žactvo
  7.	11.  6.	Krajské finále  Poháru rozhlasu v Týništi n/Orl.		        ml. a st. žactvo
  8.	17.  9.	5.ročník Běhu „Pro tebe- Preventan“-SVUS Pharma ,a.s.HK      všechny kateg.
  9.	25.  9.	Okr. kolo CORNY Středošk.atlet. poháru-OR AŠSK HK       žactvo,dorost,jun.




Počet závodů   c e l k e m    absolvovaných jednotlivými rozhodčími:
24		Ing. Karlík		František		Ú
		Nohejl			Jaroslav		Ú
23		Mareš			Josef			II. tř.
13		Ing. Kazda		Miroslav		I.  tř.
		Schmiedová 		Anna			II. tř.
11		Mgr. Záleský 		Jiří 			III.tř.
10		Ing. Rytíř 		Pavel			III.tř.
		Ing. Kadečka		Josef			II. tř.
		Mgr. Voříšková 	Jana			III.tř.
  9		Klok			Josef			II. tř.
		Nevečeřalová 		Zdenka		II. tř.
		Svobodová 		Dominika		III.tř.
  8		Makový 		František		Ú
		Mgr. Prokopová 	Sylva			II. tř.
		Ing. Tyl 		Jiří			III.tř.
  7		Ing. Švestka 		František		II. tř.
		Pytlík			Libor			III.tř.
  6		Jelínek			Adam			III.tř.
		Schmiedová 		Monika		III.tř
  5		Laštůvka		Milan			III.tř.
		Radoňská 		Kateřina		III.tř.
  4		Morávková		Jana			III.tř.
  3		Bažantová 		Andrea			III.tř.
		Bártová 		Petra			III.tř.
		Černohorský		Jan			III.tř.
		Frola			Lukáš			III.tř.
		Mgr. Jankovič 	Marek			III.tř.
		Jankovičová 		Iveta			III.tř.
		Perun			Vítězslav		III.tř.
  2		Ing. Tropp		Petr			III.tř.
  1		Ing.Jarkovský		Jiří			III.tř.
		Mentberger		Petr			III.tř.
		Mgr. Toman		Václav			III.tř.
		Ing. Vašata 		Václav			III.tř.
		Mgr. Venclová 	Monika		III.tř.
		Vilímek 		Pavel			III.tř.
		Mgr. Záleský 		Pavel			III.tř.
Z evidovaných rozhodčích III.tř.se žádných závodů nezúčastnili: ing. Tomáš Brandejs a 
				  				          Jana Doležalová
Kromě těchto kvalifikovaných rozhodčích nám při závodech pomáhali t.zv. laici, jako např.:
10 x	Brych Jiří		5x	Brychová Eva			2x	Kaplanová Eliška
  7 x	Škop Zdeněk		4x	Mgr. Hlávka Eduard		1x	Bára Jindřich
  6 x	Ing. Březina Jiří	3x	Šplíchalová Monika			Schmiedová Vlasta
	Ing. Prokop František		Kopeček Martin			Ing. Brzek Milan
Kromě rozhodčích a laiků nám na některých akcích pomáhalo žactvo ze sportovních tříd ZŠ Štefcova. Za aktivní účast na závodech si všichni rozhodčí, laici i pomocníci zaslouží poděkování.

Ing. František Karlík, v.r.- vedoucí rozhodčích atletického oddílu Sokola  Hradec Králové.

