PARDUBICKÝ KRAJSKÝ ATLETICKÝ SVAZ
Zápis z jednání výboru PKAS č. 4. 2018
dne 5. 11. 2018
Přítomni : Doskočil, Toušová, Marek, Hüblová, Skalický, Mlateček, Dejdar, Kvapil
Neptřítomni : 1.
-

Kontrola zápisu
úkoly splněny
smlouvy na soutěže odeslány na oddíly
nákup promítacího zařízení zatím pozastaven, bude využíváno zapůjčením od ČUSu
bod 4 – úprava podpisových vzorů v bance trvá

2.
-

Běžecký pohár
koná se 19.11.2018 v Alfrédově
nominaci zajišťuje Eva Hüblová, vedoucí štafet p.Vencl, p.Waslt a p. Mlateček
doprava individuálně auty
společné oblečení převezme p. Wastl
upozorňujeme, že pokud by chyběl jeden člen štafety, zbývající členové by jeli 250 km zbytečně,
případné omluvy proto ihned na Evu Hüblovou!

3.
-

Mezikrajové utkání mladšího žactva 2018
8.12.2018 – Jablonec na d Nisou
vedoucí výpravy p. Mlateček, vedoucí družstev budou určeni dle zastoupení AO
doprava společným autobusem – odjezd v 8,00 hod od MAS Pardubicích
trička zajistí p. Toušová – 40 ks

4.
-

LODM 2019
23.- 28. 6. 2019 – v Libereckém kraji
první schůzky předsedů 27.11. se zúčastní p. Doskočil
vedoucí - bude požádán M.Skřivánek, nominaci zajistí p. Hüblová
p. Doskočil požádá o úhradu jednotných dresů Pardubického kraje

5. Oponentní řízení ČPTM
- 29.11.2018 v Pardubicích na Sokole Pardubice I.
- písemná zhodnocení byla předložena výboru PKASu, výbor se s nimi seznámil a doporučil zachovat
stávající stav jednotlivých článků
- p. Dejdar seznámil výbor s činností SCM, 15.11.208 proběhnou obecné testy členů SCM
6. Soutěže 2018/2019
- KP Hala – 27.1.2019 – Praha Stromovka, ředitel: Dejdar, tech.delegát: Toušová, propozice:Toušová,
schváleno navýšení startovného o 10,-Kč na 60,-Kč vzhledem ke zvýšeným nákladům
- KP přípravky 2019 – pro zjednodušení celé soutěže navrhujeme : počet bodujících v družstvu - 4, počet
závodníků za družstvo není omezen, startovné min.400,- /družstvo a 50,-Kč za každého 9 a dalšího
závodníka. Družstva, která postoupí do finále musí mít registrované závodníky, v základních skupinách
doporučeme totéž, vše bude projednáno na schůzce s předsedy AO
- KP družstev mládeže – jun.+dor. – stejný model soutěže jako v roce 2018, společné schůzky
LIB+HK+PA k této tématice se zúčastní p. Doskočil a p.Hüblová
- KP OPEN – výbor navrhuje termín v podzimní části sezony z důvodu vyplnění závodní mezery
- výbor navrhuje společnou schůzku k soutěžím s HK na čtvrtek 29.11.2018 v Pardubicích
- přihlášky ke krajským soutěžím rozešle p.Hüblová po obdržení konečného návrhu termínové listiny

-

upozorňujeme na termín přihlášek ligových soutěží – do 25.11.2018

7.
-

Schůzka výboru PKAS s předsedy oddílů
pondělí 10. 12. 2018 v 16,30 hod v restauraci Blériot na Dukle v Pardubicích
p.Hüblová rozešle na oddíly návrh nejlepších atletů, žádáme oddíly o připomínky
pozvánky budou rozeslány, zajistí p.Toušová

8. Různé
- p.Doskočil se 17.11.2018 zúčastní výboru ČAS v Praze
- p. Mlateček osloví oddíly k doplnění údajů o statutárních zástupcích ve Spolkovém rejstříku, tak aby bylo
vše kompletní do 31.12.2018
- p.Skalický žádá oddíly, aby výzvy ke školení a doškolení rozhodčích postoupili včas vždy svým
rozhodčím
- připomínky k bodům zápisu zasílejte na p. Doskočila co nejdříve, abychom je mohli zpracovat do
termínu schůzky s předsedy oddílů

Zapsala : Iva Toušová

