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Zápisnica z videokonferencie zasadnutia Komisie rozhodcov 15.11.2021 

 
 

Prítomní: Silvia Hanusová, Ján Koštial, Marián Kalabus, Zuzana Costin, 

Martin Škarba, Dag Bělák, Vladimír Prokša, Ivan Čillík 

 

 Neprítomní:  Peter Filo, Miroslav Illéš, Dušan Chatrnúch   

  

, 

 

 Program: 

1. Zmeny pravidiel WA platné od 1.11.2021 

2. Otázky na ŠTK 

3. Rôzne 

 

 

Predsedníčka Komisie rozhodcov privítala účastníkov zasadnutia formou online a oboznámila 

ich s programom. 

 

1. Členka KR Zuzana Costin nás ešte v máji upozornila na zmeny pravidiel WA, ktoré boli 

schválené v marci 2021 a budú platné od 1.11.2021. 29.10.2021 došlo k dohode medzi 

Zuzanou Costin, Silviou Hanusovou a Petrom Filom o tom, že tieto zmeny preloží 

z anglického originálu Zuzana Costin. Po skončení prekladu predsedníčka KR zvolala 

zasadnutie hlavne kvôli oboznámeniu ostatných členov KR so zmenami. Venovali sme 

sa najmä gramatickým a štylistickým úpravám. Dohodli sme sa, že tieto zmeny 

zakomponuje Zuzana Costin do kompletných pravidiel a potom budeme mať približne 

týždeň na to, aby sme preštudovali a opravili všetky gramatické a štylistické chyby. 

2. Ján Koštiaľ nám poslal svoje otázky, ktoré adresoval  ŠTK pred ich zasadnutím a  ktoré 

sa týkali najmä počtu pretekárov a štafiet, ktorý je potrebný na to, aby mohli byť 

vyhlásení na majstrovských súťažiach s čím sa často stretávajú aj vedúci rozhodcovia 

na pretekoch.  

3. Silvia Hanusová predniesla v Rôznom dva postrehy z Medzinárodného maratónu 

mieru. Jeden sa týkal pomoci pretekárovi a víťazovi M SR v maratóne Sahajdovi, ktorý 

mal celý čas pretekov určeného „ťahúňa“, čo napr. druhý v poradí Hladík takúto výhodu 

nemal. Zuzana Costin podotkla, že deje sa to na všetkých vrcholných svetových 

podujatiach, aj keď pravidlá o tom nehovoria, či ide o povolenú alebo nepovolenú 

pomoc a nie je zakázané, aby túto výhodu využili aj iní pretekári.  



 
 

Druhý postreh sa týkal povolenej obuvi, napriek tomu, že existuje zoznam nepovolenej 

obuvi, pri hromadných podujatiach je veľmi ťažké toto skontrolovať a ihneď rozhodnúť, 

či je obuv  v súlade s pravidlami. Do budúcna bude potrebné určiť osobu – rozhodcu, 

ktorý sa bude venovať výlučne tomuto fenoménu. 

Zuzana Costin navrhla, že vzhľadom na to, že urobila preklad zmien pravidiel, môže 

tiež napísať o tom článok do najnovšieho čísla časopisu Atletika, lebo toto bude účinná 

forma ako informovať pretekárov a trénerov.  

 

 

 

Zapísala: Silvia Hanusová 15.11.2021 

 

 

 

 

 

              


