PARDUBICKÝ KRAJSKÝ ATLETICKÝ SVAZ
Zápis z jednání výboru PKAS č. 2. 2019
dne 29. 4. 2019
Přítomni : Doskočil, Toušová, Marek, Hüblová, Skalický, Dejdar, Mlateček
Omluven : -

1. Kontrola zápisu
- úkoly splněny
2.

Valná hromada 2019
- projednány připomínky z diskuse
- kritizována nízká účast delegátů z oddílů

3. Oblečení pro rozhodčí
- oblečení je distribuováno dle požadavků
- fakturace bude provedena současně s vyúčtováním nákupu Pravidel atletiky
- zajistí p.Toušová
4. Finance
- po diskusi a drobných úpravách schválen rozpočet na soutěže 2019 – viz příloha
- s platností od 1.5.2019 schváleno navýšení úhrady cestovného za soukromá vozidla pro potřeby PKAS
na 4,-Kč/km
- přidělena dotace Pardubického kraje v kapitole B1 a B2, administrativně zajistí p.Toušová
- dle požadavků AO objednána nová Pravidla atletiky, distribuci a přefakturaci zajistí p.Toušová
5. LODM
- objednávku 40 ks dresů zajistí p.Dejdar
- nominaci ve spolupráci zajišťuje průběžně p.Hüblová a p.Skřivánek
- předběžný termín uzávěrky nominace je 27.5.19
6. Různé
- Krajské finále Štafetového poháru zajišťuje Hvězda Pardubice – úterý 14.5.19
- p.Doskočil informoval o průběhu výboru ČAS z 6.4.201 v Poděbradech
- p.Doskočil informoval o průběhu VH ČAS 6.4.19 v Nymburce
- výbor zhodnotil proběhlá MČR, kritizována slabá účast v MČR na 10 km a vypsané přísné limity
vzhledem k současné výkonosti a závod by měl být součástí MČR na dráze
- p.Skalický informoval o neúspěšné elektronické komunikaci s rozhodčími v Pardubicích, úkol pro
členy výboru : do příštího jednání výboru vypracují členové návrh na spolupráci rozhodčích mezi oddíly
a navýšení počtu rozhodčích a zapojení oddílů, které závody nepořádají, ale mají družstva

Zapsala : Iva Toušová

Rozpočet PKAS na rok 2019 - soutěže :
KP hala OPEN

25 000,-

Přebory na dráze jednotlivců – samostatné :
Žáci a žákyně
SVITA
Víceboj
USORL
Přípravka
VMYTO
OPEN
LITOM

12 000,23 000,6 000,8 000,-

Přebory na dráze družstev – společné s KHKAS :
Muži a ženy
SVITA.,CHRUD po 10000,-

20 000,-

Přebory na dráze družstev – samostatné :
Jři,Jky,Dci,Dky
HVEPA,CHRUD po 12000,Starší žactvo
4. kola po 12 000,Mladší žactvo, sk. A
4. kola po 9 000,Mladší žactvo, sk. B
4. kola po 9 000,Finále mladšího žactva
Přípravka, sk. A
4. kola po 4 000,Přípravka, sk. B
4. kola po 4 000,Přípravka, sk. C
4. kola po 4 000,Finále přípravky

36 000,48 000,36 000,(s el. časomírou!!)
36 000,(s el. časomírou!!)
10 000,16 000,16 000,16 000,8 000,-(s el.časomírou!!)

Celkem :

316 000,- Kč

Přidělená dotace ČAS

317 209,- Kč
188 747,-+128 462,- =

