Zpráva předsedy komise rozhodčích - hlavního rozhodčího ASAT
Stejně jako v loni bych chtěl nejprve vyhodnotit letošní účast českých rozhodčích na
zahraničních soutěžích. Dostali jsme nabídku účasti na tyto soutěže:
1) Mistrovství evropy v Compak Sportingu - Bydgoszcz, Polsko ve dnech 11.-14. května 2017.
Pořadatelé si sami vybrali jednoho z našich rozhodčích, ostatním byla žádost o účast
zamítnuta.
2) Mistrovství Evropy v LP - Lullworth Castle v Dorset, Jižní Anglie ve dnech 8. – 11. června
2017. Přihlášeni byli dva naši rozhodčí, oba dva se nakonec omluvili a ani se nepovedlo
přidělená místa obsadit náhradníky. Je to velká škoda, a myslím, že to trochu kazí celkový
pohled na české rozhodčí. Mě osobně hodně mrzelo, že jsem se nemohl z pracovních
důvodů závodů zúčastnit a to i proto, že se v hojném počtu závodu účastnili čeští střelci.
3) Mistrovství světa v LP - Galgamácsa, Maďarsko, 6 - 9 Července2017.
Zde si pořadatelé, především oba dva hlavní rozhodčí, sami svůj tým rozhodčích jmenovitě
vybrali a FITASC jim to schválil. Vybráno bylo celkem sedm našich rozhodčích. Nakonec byla
pořadateli pozvána i P.K., která se hlásila jako uchazečka o získání mezinárodní licence už do
Anglie. V rámci stmelování kolektivu a poznávání nových míst jsem naplánoval zahájit cestu o
den dříve a uskutečnili jsme prohlídku Budapešti, což se všem moc líbilo, stejně jako i
možnost odpočinout si po dlouhé cestě. Ubytováni jsme byli ve stejných prostorách jako při
ME 2015 v areálu VŠ kolejí v Gödöllő. Tudíž jsme každý večer společně navštěvovali naše
oblíbené bistro, kde perfektně vařili, točili Kozla a kde jsme po chvilce byli opět vítanými
hosty. Druhý den jsme se po obědě zúčastnili meetingu všech rozhodčích a v podvečer i
zahajovacího ceremoniálu.
Závodu se účastnilo necelých 1000 střelců a z toho 28 českých reprezentantů. Všech osm
českých rozhodčích opět odvedlo vynikající práci a znovu dokázali svou kvalitu na
mezinárodní scéně, což potvrzuje jen samá chvála a potěšil mě i fakt, že jsem dostal důvěru
na zaškolení dvou nových uchazečů o mezinárodní licenci, jednoho z Polska a jednoho z
Ruska. Naše uchazečka o mezinárodní licenci se po splnění všech podmínek a díky důvěře
v kvalitu českých rozhodčích zapojila jako plnohodnotná rozhodčí na svém střelišti (tedy bez
dozoru) a je jednou z těch co úspěšně mezinárodní licenci získali.
Stejně jako na loňském MS v Itálii i zde jsem slyšel samou chválu na naše národní trika, ať ve
verzi pro střelce či pro rozhodčí. Všem se prostě hodně moc líbí :-) . Poděkování patří všem,
kteří se o jejich vznik zasloužili, především Milanovi Rybínovi.
4) Dále jsme dostali pozvánku na Mistrovství světa v CS - Signes, Francie, ve dnech 24. – 27.
srpna 2017, na tento závod se nikdo z našich rozhodčích nepřihlásil.
5) Nakonec bych chtěl krátce zmínit účast 5 našich rozhodčích na plánovaném dvoudenním
závodu Velká cena Kysúc na Slovensku poblíž Čadcy, který nakonec byl z důvodu malé účasti
jen jednodenní a z parkúru změněn na compak a byl odstřílený 16.9.2017.
Všem rozhodčím, především těm co se zúčastnili mezinárodních soutěží jak v zahraničí tak i
doma, bych chtěl poděkovat za reprezentaci ASATu a za kvalitně odvedenou práci, které si
lidé, jimž na tomto sportu záleží, opravdu váží.

V roce 2017 je evidováno 44 rozhodčích ASAT a dalších 5, kteří jsou zároveň evidováni jako
střelci a další dva noví, kteří na posledním závodu sezóny úspěšně absolvovali zkoušky.
Mezinárodních rozhodčích FITASC, aktuálně jich je evidováno 72 (z toho 9 pro UT, 22 pro LK,
42 pro CS a 54 pro LP) – Vyřazeni, ale budou ti, co na nic několik let nereagují, vůbec se
nehlásí a ani po upozornění neplatí členské příspěvky. Chtěl bych jen upozornit, že nyní je k
získání mezinárodní licence zapotřebí složit test v angličtině a praktickou zkoušku formou
odpískání celého ME nebo MS bez nároku na odměnu. Seznam rozhodčích s platnými
licencemi pro dané disciplíny bude do konce roku k dispozici na stránkách ASATu. Všichni
rozhodčí s platnou národní licencí ASAT obdrží slibovaný identifikační průkaz s vyznačenými
disciplínami. Kontaktní informace rozhodčích budou na vyžádání předány pořadatelům
střeleckých akcí. O obsazení rozhodčích na vrcholových soutěžích jako je Mistrovství ČR,
Český pohár a větší mezinárodní soutěž navrhuji rozhodovat hlavního rozhodčího nebo
komisi rozhodčích.
V roce 2017 byli přezkoušeni 4 noví rozhodčí, tady by se slušelo poděkovat především
Managementu střelnice Vráž, tedy Lesního závodu Konopiště za to, že mi přezkoušení a
zaškolení nových rozhodčích na své střelnici umožnili. Jako běžný rozhodčí na střelišti totiž
nemám moc času na přezkušování a vysvětlování pravidel v praxi. Letos jsem opět
aktualizoval, přeložil a vystavil na web aktualizovaná pravidla a následně o změnách
informoval všechny pořadatele a jednotlivé komise.
U pravidel bych se trochu pozastavil. Jak jsem uvedl už loni, je povinností, aby každý střelec
znal a dodržoval pravidla dané disciplíny a bezpečnosti střelby!! Rozhodčí jsou placeni za
dodržování pravidel, snažím se je k tomu vést, ale když pořadatel je ani po upozornění
dodržovat nechce, je to velký problém a bez podpory pořadatelů a střelců je má práce
naprosto zbytečná. Mohl bych teď konkrétně jmenovat spoustu drobnějších a závažnějších
nedostatků, které by při protestu vždy vedly k neregulérnosti závodů. Dobře budu
konkrétnější, na vrcholových závodech mi nejvíce vadí dopad terčů na vedlejší střeliště,
neregulérní dráhy terčů i při bezvětří (při extrémních rozdílech by se taková vrhačka na
vrcholových soutěžích neměla vůbec používat), umístění střeleckého stanoviště na místo
s problémovým výhledem pro rozhodčího, označování různých vrhaček s různou drahou
stejným písmenem, používání sbíraných terčů či změna barvy terče v průběhu závodu,
protože na střelišti došly, používání jiných terčů ve dvojstřelu než jednotlivých a několik
dalších. To vše je špatně, i když ten jiný dvojstřel je nejmenší zlo. Argumentovat tím, že je to
pro všechny stejné je naprostý nesmysl. Pojďme si tedy říct, co chceme, kvalitní regulérní
vrcholové soutěže nebo střílení pro pobavení svých kamarádů s nejrůznějšími výjimkami
pravidel?? Na takovýchto závodech, ale já dělat hlavního rozhodčího nebudu, rád přenechám
své místo někomu jinému, komu to vadit nebude! Vlastně ani žádný rozhodčí není potřeba,
odmačkat to může kdokoli a bude to pro pořadatele mnohem úspornější. Vždyť i na fotbale,
v Horní Dolní, „pralesní lize“, jak se někdy tato soutěž nazývá, také dodržují stejná fotbalová
pravidla a přesto, že hrají pro zábavu, dodržují pravidla a jsou trestáni za jejich porušení.
Pokud se tedy rozhodnete střílet jen pro zábavu s výjimkami z pravidel, jakékoli pravidla či
kvalitní rozhodčí postrádají smysl. Potom prosím nenazývejme ty závody Mistrovství ČR nebo
Český pohár, ale třeba „Střílení pro zábavu“. Za ten rok jsem si znovu potvrdil, že je mnohem
důležitější ekonomická stránka než kvalita a prestiž soutěže. Nejde přeci o to uspořádat co
nejvíce soutěží, vyždímat z lidí co nejvíce peněz, ale uspořádat je pořádně a právě k tomu
jsou ty pravidla, za které bojuji. Každá sportovní disciplína je má, jinak by neexistovala.

Nejde o to vše do puntíku striktně dodržovat, ale např. regulérní postavení střelišť, regulérní
terče a jejich dráhy mi přijde mnohem důležitější než číslo na zádech. Ne, že by to nebylo
porušení pravidel, ale je to z hlediska celého závodu bezpředmětný.
Právě dodržováním pravidel dané disciplíny se snažíme jen přistupovat ke všem stejně a také
pozvednout úroveň a kvalitu soutěže. Rozhodčí tu jsou pro vás a za svou práci dostávají
odměnu, tak se na ně nezlobte, když vykonávají dobře svou leckdy dost náročnou práci, tak
jak to po nich chci já. Jsem zastánce toho, že by se na vrcholových soutěžích neměly dělat
žádné výjimky z domluvených pravidel, stejně jako už nedovolím střílet nikomu v silně
podnapilém stavu, neohrožuje totiž jen sebe. Prosím, nechte si popíjení alkoholu až po
závodě.
Co se týká administrace webových stránek, evidence členů a celému pozadí závodů, tak jak
jsem říkal už loni spolupráce s ostatními není až na výjimky taková, jak by se předpokládalo.
Bez té spolupráce a podpory není možné dělat práci dobře pro všechny. Mrzelo mě, že jsem
musel opakovaně prosit o termíny závodů, startovné či jakékoli jiné informace týkající se
střelecké sezóny či vyhodnocování soutěží. Mrzí mě, že se nezveřejňují všechny informace a
zápisy, rozpočty, atd. kvůli nejrůznějším bojům, které nakonec poškozují jen střelce. Mrzí mě,
že největší kritika je vždy od lidí, kteří sami domluvené věci nedodržují a nakonec mě mrzí
měnit jakákoli domluvená a schválená pravidla na poslední chvíli. Pokud se nedomluvíme na
spolupráci, tak si myslím, že je naprosto zbytečné investovat do inovace internetových
stránek nebo vyhodnocovacích programů. ČP umím vyhodnotit sám, ale potřebuji od
pořadatelů přesnou identifikaci střelců (např. pro shodná jména atd.), dodržování
stanovených kategorií a kontrolu členství v ASAT. Já sám se veškeré informace, výsledky
závodů i průběžné výsledky ČP, včetně fotek a u významnějších závodů i krátkého článku
snažil vystavovat co nejdříve a to jak na webu tak na facebooku. Za obrovskou pomoc při
vyhodnocování a kontrole výsledků i rozdělení kategorií bych chtěl opět poděkovat své ženě,
bez které bych to časově vůbec nezvládl. Ale ptám se sám sebe, má to vůbec smysl, když
vydávání a proplácení faktur, podle zaslaných údajů, nikdo nekontroluje. Má smysl sleva pro
členy a celé referendum, když ho dodržuje jen někdo a jen na některých závodech?
Jestli se vám to, co prosazuji, nelíbí, dávám své místo k dispozici. Já osobně to dělám
srdcem, jinak bych tu už dávno nebyl, nikoli pro výdělek. Netrvám na funkci v řídícím výboru,
a i když na práci pro ASAT mám čím dál méně času a mnohdy vůbec nestíhám, dělám to rád a
vždy si na to nakonec umím najít čas. Pokud skončím, což jsem kvůli pracovnímu vytížení
chtěl už v červnu, tak budu rád pokračovat jako řadový rozhodčí a budu mít více času na
rodinu. Nikdo si mě nekoupil, za nikoho nebojuji, jak si možná někdo myslí. Nenechám se ani
manipulovat. Já se všemi plnými mocemi lidí, těch co mi věří i když si sami mezi sebou
mnohdy nerozumí, budu hlasovat dle svého svědomí a v rámci rozvoje střelectví a pro dobro
střelců, nikoli jednotlivých pořadatelů či organizací. Zhodnotil jsem, co mi přísluší a teď by se
chtělo doopravdy zamyslet, co je pro dobro většiny střelců dané disciplíny, co je pro ně
nejlepší a ne co je nejlepší pro pár jedinců, kterým se to zrovna hodí. Možná bychom si měli
mezi sebou přestat závidět pořádně uspořádané a plně obsazené soutěže a začít opravdu
spolupracovat na rozvoji tohoto sportu a na shánění sponzorů. Na závěr mi dovolte popřát
všem, aby následující sezóna byla zase o něco lepší než ta letošní, abychom měli ze střílení
radost a nesmyslné spory se uzavřely ve prospěch střelectví. Děkuji za pozornost.
Ing. Radek Novák, předseda komise rozhodčích - hlavní rozhodčí ASAT
a administrátor internetových stránek ASAT

