
                
 

PARDUBICKÝ  KRAJSKÝ  ATLETICKÝ  SVAZ 
 

Zápis z jednání výboru PKAS  č. 3. 2019 
 dne 5.9.2019 

 
 

Přítomni : Doskočil, Toušová, Marek, Hüblová, Skalický, Dejdar 
Omluven : - 
 
 

1. Kontrola zápisu 
  -     úkoly splněny, úkol získávání nových rozhodčích trvá 

 
2.  Hodnocení LODM 2019 

- neúspěšnější vystoupení krajské výpravy ze všech LODM  
- osvědčily se jednotné dresy 
 

3. Mezikrajové utkání mladšího žactva 29.9.2019 
- Konečná nominace 15.9.2019, nominaci včetně přihlášky zajistí p.Hüblová 
- Odjezd společným autobusem v 7,00 hod, bude upřesněno 
- Vybavení : trika s nápisem Pardubický kraj, zjistí p. Toušová 
- Vedoucí výpravy budou určení podle vybraných závodníků 

 
4. Soutěže 

- KP mužů: vyúčtování včetně řídícího pracovníka a dohody s KH krajem zajistí p.Doskočil 
- KP juniorů a dorostu : PA kraj navrhuje všechny disciplíny a nejlépe s HK a LIB krajem, projedná p. 

Doskočil, v případě společné soutěže s polovinou disciplín v každém kole je třeba zvážit možnost startu 
pouze v jedné disciplíně s dojezdem velké vzdálenosti 

- hlášení postupujících družstev na Mistrovství Čech po ukončení krajských soutěží zajistí p.Hüblová 
- navrhujeme v příští sezoně v soutěžích žactva omezit po 1. kole počty startujících závodníků dle 

soutěžního řádu – 20 a ostatním umožnit soutěž kandidátů, vzorový časový pořad navrhne  p.Marek 
        
5. Finance 

- smlouvy s pořadateli KP vypracuje do příštího jednání výboru p.Toušová 
- přehled vyúčtování pro kluby za oblečení pro rozhodčí a Pravidla atletiky zajistí p.Toušová a p.Mlateček 

 
 

6. Různé 
- p.Doskočil se zúčastní VH  ČUS 3.10.2019 

- p.Skalický : termín školení a doškolení rozhodčích 2. a 3.třídy je 16.-17.11.2019  v Pardubicích 
- p.Skalický : PKAS obdržel sadu pásek pro rozhodčí k zapůjčení v kraji 
- školení trenérů žactva uspořádá PKAS, termín a další informace p. Dejdar 
- předběžný termín KP hala  - Praha Stromovka – neděle 2.2.2020, projedná p.Dejdar 
- testovací sraz členů SCM zajišťuje p.Dejdar, termín určí po dohodě s trenéry 
- termín dalšího jednání výboru PKAS je středa 16.10.2019, pozvánky budou rozeslány 

  
 
 
 
                      
 
  Zapsala : Iva Toušová   


