TJ Sokol Hradec Králové	Výroční zpráva 2004	Rozhodčí

Zpráva o činnosti  rozhodčích v sezóně 2004
	Hned v úvodu musím konstatovat, že sezóna  roku 2004, kdy jsme si v oddíle připomí- nali jubileum sto let od vzniku organizované atletiky v Hradci Králové, byla jednou z nejnáročnějších  v historii  atletiky Sokola Hradec Králové. Uspořádání třídenního mistrovství ČR ve vícebojích  všech kategorií a jednoho kola I.ligy mužů spojené s II.ligou žen, mluví za vše. Jen díky obětavosti  a pochopení téměř všech rozhodčích, které vedeme v evidenci a pravidelných pomocníků z řad bývalých a současných atletů, se podařilo vše zvládnout  bez nějakých vážnějších  problémů.
	Stalo se již pravidlem,že sezónu zahajujeme závodem pro mládež „Hradeckou laťkou“ a tentokráte to byl  již XIV. ročník. Přespolák se konal opět v Šimkových sadech a pak se vše přesunulo na atletický  stadion. Vzhledem k tomu, že na podzim 2003 byla rekonstruována travnatá plocha, nebyl z počátku sezóny vypisován závod v kladivu. Po zahajovacích  městských  přeborech se pak sezóna rozběhla  na plné obrátky a vše pak tradičně bylo ukončeno štafetovými závody.
	Vcelku mohu vyslovit spokojenost s účastí rozhodčích nejen na akcích pořádaných oddílem, ale i na akcích pořádaných jinými organizacemi. Určité problémy vznikly se zajišťováním pomocníků a s určitou nekázní  některých z nich.
Přehled závodů pořádaných a technicky zajišťovaných atletickým oddílem Sokola HK:
  1.	10.  3.	14. ročník Hradecké laťky – sokolovna		starší žactvo a dorost
  2.	17.  3.	14. ročník Hradecké laťky – sokolovna		mladší žactvo
  3.	29.  3.	Městský, okresní a župní  přebor v přespol.běhu	všechny kategorie
  4.	14.  4.	Městský a okresní přebor na dráze – běhy		mladší žactvo
  5.	19.  4.	Městský a okr.přebor na dráze-běhy + skoky ml.ž.	st.žactvo,dorost,dospělí
  6.	21.  4.	Městský a okr. přebor na dráze-skoky a koule	st.žactvo,dorost, dospělí
  7.	26.  4.	Městský a okr. přebor na dráze- překážk.běhy	všechny kategorie
  8. 	29.  5.	Krajské přebory  OPEN-KH a PA kraj		muži a ženy
  9.	  1.  6.	Krajská Kinderiáda					2.-5. ročník ZŠ
10.	  3.  6.	Oblastní kolo Poháru rozhlasu Sport. tříd		mladší a starší žactvo
11.	  5.  6.	Přebory ČR  ORLA					všechny kategorie
12.	  6.  6.	Krajské přebory jednotlivců  KH kraje		starší žactvo
13.	16.  6.	3. kolo krajského přeboru družstev			mladší žactvo
14.	19.  6.	3. kolo krajského přeboru družstev			starší žactvo
15.	26.  6.	2. kolo krajského přeboru družstev PA a KH kr.	dorostenci a dorostenky
16.	10.  7.	3.kolo I.ligy mužů sk. B a II. ligy žen sk. C		muži + ženy
17.	16.  7. 	1. den Mistrovství ČR ve vícebojích			žactvo a dorost
18.	17.  7.	2. den	-	„	-				žac.,dor, juniorstvo,dosp.
19.	18.  7.	3. den	-	„	-				juniorstvo, dospělí
20.	21.  8.	4. kolo II.ligy sk. C 					ženy 
21.	  2.10.	Vč. turné – Memoriál J.Vidrny a L.Lajbnerové	muži,ženy
22.	  6.10.	Krajské kolo CORNY Středošk.atl. poháru		st.žac.,dorost,juniorstvo
23.	  6.10.	Nejrychlejší Hradečák				všechny kategorie
24.	13.10.	Hradecké štafety 					všechny kategorie
Kromě výše uvedených závodů  se několik našich rozhodčích zúčastnilo akcí pořádaných v Hradci Králové, anebo závodů pořádaných mimohradeckými oddíly:
  1.	14.  5.	Atletický čtyřboj-Okr.rada AŠSK a DDM HK	žactvo ZŠ
  2.	18.  5.	Okres. kolo Poháru rozhlasu-Okr.rada AŠSK	starší a mladší žákyně
  3.	20.  5.	Okres. kolo Poháru rozhlasu- Okr.rada AŠSK	starší a mladší žáci
  4.	  2.  6.	Krajské kolo Poháru rozhlasu v Týništi n/Orl.	starší a mladší žactvo
  5.	17.  8.	Vč. turné – AC Pardubice				muži a ženy 
  6.	11.  9.	3. kolo Kraj.přeb. druž.- pořádal TJ Dv.Kr. n/L.	dorostenci a dorostenky
  7.	15.  9. 	6. roč. Běhu Preventan- SVUS Pharma a.s. HK	všechny kategorie
  8.	22.  9.	Okresní kolo  CORNY Středošk. atl. poháru	st.žac.,dorost, juniorstvo
  9.	23.  9.	Pohár hradeckých škol				mladší a starší žactvo

Počet závodů celkem absolvovaných jednotlivými rozhodčími :
30		Mareš			Josef			II. tř.
23		Ing. Karlík		František		Ú
		Nohejl			Jaroslav		Ú
22		Mgr.Voříšková 	Jana			III. tř.
21		Ing. Kazda		Miroslav		I. tř.
18		Klok			Josef			II. tř.
17		Mgr.Prokopová 	Sylva			II. tř.
15		Mgr. Schmiedová 	Anna			II. tř.
14		Ing. Švestka		František		II. tř.
13		Makový 		František		Ú
11		Mgr. Záleský		Jiří			III. tř.
10		Nevečeřalová 		Zdenka		II. tř.
		Laštůvka 		Milan			II. tř.
		Ing. Rytíř		Pavel			III. tř.
		Svobodová		Dominika		III. tř.
  9		Schmiedová		Monika		III. tř.
  8		Ing. Tyl		Jiří 			III. tř.
		Perun			Vítězslav		III. tř.
		PhDr. Němeček	Jiří			II. tř.
  7		Černohorský		Jan			III. tř.
  6		Frola 			Lukáš			III. tř.
		Jelínek 		Adam			III. tř.
		Radoňská 		Kateřina		III. tř.
		Ing. Vašata		Václav			III. tř.
  5		Ing. Kadečka  CSc.	Josef			II.tř.
		Pytlík			Libor			III. tř.
		Toman 		Václav			III. tř.
  4		Ing. Jarkovský 	Jiří			III. tř.
		Morávková		Jana			III. tř.
  3		Vilímek 		Pavel			III. tř.
		Doležalová 		Jana			III. tř.
  2		Bažantová 		Andrea			III. tř.
		Ing. Tropp 		Petr			II. tř.
  1		Bártová 		Petra			III. tř.
		Ing.Brandejs		Tomáš			III. tř.
Z evidovaných rozhodčích III. tř. se žádných závodů nezúčastnili :
Mgr. Jankovič Marek, Jankovičová Iveta, Mentberger Petr, Mgr. Záleský Pavel
Kromě těchto kvalifikovaných rozhodčích nám při závodech  pomáhali tzv. laici jako např.:
25x	Brych Jiří			5x	Ing. Březina Jiří
12x	Škop Zdeněk				Kaplanová Eliška
10x	Ing.Prokop František			Šplíchalová Monika
	Voříšek Jan			4x	Zářecký Josef
  8x	Kadečková Libuše		3x	Schmiedová Vlasta
  6x	Brychová Eva			1X	Kopeček Martin	
	Mgr. Hlávka Eduard
Kromě uvedených, byly některým závodům přítomny zdravotnice  pí Holečková a pí Míčová.

Na většině závodů pomáhalo žactvo sportovních tříd ZŠ Štefcova.
Za aktivní účast na uvedených závodech si všichni rozhodčí, laici, zdravotníci a pomocníci 
zaslouží poděkování.

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

