
                
 

PARDUBICKÝ  KRAJSKÝ  ATLETICKÝ  SVAZ 
 

Zápis z jednání výboru PKAS  č. 4. 2019 
 dne 16. 10. 2019 

 
 

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

 
 

1. Kontrola zápisu 
- úkoly splněny 
- soutěž družstev žactva : bod 4 – omezení počtu startujících v technických disciplínách 

projednáme se zástupci oddílů a bude zapracováno do soutěžního řádu 2020 
 

2. Soutěže 
- KP OPEN : podzimní termín se jeví jako nevhodný, projednat s KH krajem varianty: 

společně s jedním kolem KP družstev mužů a žen,  společně s KP staršího žactva 
jednotlivců s omezeným počtem disciplin, úplné zrušení nebo zachování původního formátu 
v jarním termínu 

- MUŽ mladšího žactva –Jablonec : krajská výprava obsadila medailové 3. místo, p.Toušová 
zajistí doúčtování nákladů  

- Finále KP přípravek – Chrudim : pro příště musí pořadatel pro velký počet startujících vždy 
rozdělit technické discipliny do dvou skupin, chybějící medaile si vedoucí vyzvednou po 
telefonické dohodě u p.Toušové 

- Běžecký pohár (štafety) – Dříteč 23.11.2019 : nominaci zajišťuje p.Hüblová, doprava 
individuální, vedoucí výpravy určíme dle nominovaných závodníků 

- MUŽ staršího žactva – Praha 14.12.2019 : nominaci zajišťuje p.Hüblová, doprava 
společným autobusem – zajistí p.Toušová, vedoucí výpravy určíme dle nominovaných 
závodníků 

- KP hala 2020 – Praha –Strahov 2.2.2020 : zajišťuje p.Dejdar a p.Mlateček ve spolupráci 
s p.Toušovou, startovné 80,-Kč, starty mimo soutěž 200,-Kč 

      
3. Finance 

- smlouvy s pořadateli KP vypracovala a rozešle p.Toušová, oddíly vrátí zpět s fakturami 
- vyúčtování dotací za rok 2019 zajistí p.Toušová 
- na MŠMT vyhlášen dotační program Můj klub 2020, termín 16.11.2019 
- dovybavení stadionů: TJ Svitavy – záměna požadavku kladivářské klece za diskařskou, 

výměna bude provedena v roce 2020 
 

4. Různé 
- p.Doskočil se zúčastnil VH  ČUS a informoval o průběhu 
- p.Skalický : školení  a doškolení rozhodčích  2. a 3.třídy je 16.-17.11.2019  v Pardubicích 
- výbor odsouhlasil požadavek Hvězdy Pardubice na převod vážící a měřící sady z důvodu 

velkého počtu závodů, odpovědnou osou za sadu oznámí Hvězda Pardubice na příštím 
výboru PKAS, převzetí na základě převáděcího protokolu 

- p.Hüblová : v nejbližším době rozešle přihlášky do soutěží 2020     
- Schůzka výboru PKAS a zástupců oddílů se bude konat ve čtvrtek 5.12.2019 
- termín příštího výboru je středa 20.11.2019 od 13,00 hod 

  
 
 
                      
 
  Zapsala : Iva Toušová   


