
                
 

PARDUBICKÝ  KRAJSKÝ  ATLETICKÝ  SVAZ 
 

Zápis z jednání výboru PKAS č. 1. 2020 
 dne 17. 2. 2020 

 
 

Přítomni: Doskočil, Hüblová, Skalický, Toušová, Marek 
Nepřítomni : Mlateček, Dejdar 

 
1. Úkoly ze 4. 12. 2019 splněny 

 
2. KP hala 2020 

- technicky dobře zajištěný závod, dostatečný počet rozhodčích a personálu 
- vzhledem k počtu přihlášených program se všemi kategoriemi vyhovuje 
- poděkování za hladký průběh řediteli závodu p. Mlatečkovi a technickému delegátovi p. 

Toušové  
 

3. Valná hromada 2020 
- termín středa 15.4. 2020 v 15,30 v Pardubicích v restauraci Signál na Dubině 
- účastní se statutární zástupci a další delegáti dle platného klíče – členské základny, bude 

přílohou pozvánky 
- Rozpis soutěží 2020 a Statistiku 2019 zajistí p. Hublová, diplomy a medaile zajistí p. Toušová 
- návrh na nejlepší trenéry podá na příštím jednání výboru PKAS p. Dejdar  
      

       
4. Soutěže 2020 

- KP jednotlivců žactva : rozděleno na dva závody : středa 24.6. mladší žactvo – Hvězda 
Pardubice, středa 2.9.  – starší žactvo Atletika Chrudim 

- KP OPEN : při kole KP družstev mužů a žen ve Svitavách 
- pokud se nepřihlásí pořadatel 4. kola, budou pouze 3 kola, konečnou dohodu s KHKAS 

upřesní p. Doskočil 
- startovné KP společných soutěží družstev : oddíly uhradí do 15.4. na účet PKAS dle rozpisu 

zaslaného p. Hublovou, výše startovného těchto kategorií se nemění, žactvo bude upraveno 
- soutěže žactva pořádané v hale oddílem AC Pardubice proběhly hladce za vysoké účasti 

závodníků 
 

5. Různé 
- p. Marek : informace k MUŽ 24.5.2020 ve Svitavách 
- p. Doskočil : pověřen k jednání o možnosti  nákupu časomíry a získání dotace pro Jiskru Ústí 

n.O. 
- p. Skalický : upozorňuje kluby na platnost licencí rozhodčích, seznam umístěn na webu 

PKASu a vyzývá oddíly k dalšímu školení rozhodčích, požadavky na e-mail  
 
 
 Termín příští schůze je středa 11. 3. 2020 ve 13,00 hod, hlavní bod je příprava VH. 
    
       
  Zapsala : Iva Toušová   


