PARDUBICKÝ KRAJSKÝ ATLETICKÝ SVAZ
Zápis z jednání výboru PKAS č. 3. 2018
dne 13. 9. 2018
Přítomni : Doskočil, Toušová, Marek, Hüblová, Skalický, Mlateček
Neptřítomni : Dejdar, Kvapil
1. Kontrola zápisu
- úkoly splněny
- bod 4 – úprava podpisových vzorů v bance trvá
2. Valná hromada
- Výbor zapracoval do rozpočtu na rok 2018 navýšení startovného a náhrady pro pořadatele
Soutěží KP dorostu – vyhodnoceno samostatně, navrhujeme ponechat i v příští sezoně
3.
-

STK
nová společná soutěž tří krajů v kategorii dorostu a juniorů se osvědčila
očekáváme návrhy oddílů a trenérů mládeže pro další zlepšení soutěží
zhodnoceno Mezikrajové utkání st. žactva - nepodařilo se dobře zajistit, při MU ml. žactva počítáme
s pomocí manažera
KP v hale – předběžný termín – neděle 27.1.2019 v Praze ve Stromovce, organizačně zajišťuje L.Dejdar

4. Finance
- projednán a schválen upravený rozpočet – viz příloha
- p.Toušová vypracuje smlouvy na pořádání KP a zašle oddílům do 30.9.2018
5. Různé
- předseda informoval výbor o proběhlých jednáních za PKAS a jejich výsledku
- p.Skalický – připravuje ve spolupráci s KHKAS školení rozhodčích 2. a 3. třídy koncem října,
termíny budou upřesněny
- výbor rozhodl o nákupu promítacího zařízení pro účely výuky rozhodčích a trenérů

Zapsala : Iva Toušová

Rozpočet PKAS na rok 2018 - soutěže :
KP hala OPEN

30 000,-

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

14 000,25 000,10 000,8 000,-

Přebory na dráze družstev – společné s KHKAS :
Muži a ženy
SVITA. 10 000,-KHKAS 2x10000,-

30 000,-

Přebory na dráze družstev – samostatné :
Jři,Jky,Dci,Dky
HVEPA
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

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

Celkem :

Přidělená dotace České atletiky s.r.o.
Kč

313 000,- Kč

294 829,177 199,- + 117 630,- =

