
                
 

PARDUBICKÝ  KRAJSKÝ  ATLETICKÝ  SVAZ 
 

Zápis z jednání výboru PKAS  č. 5. 2019 
 dne 19. 11. 2019 

 
 

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

 
 

1. Kontrola zápisu 
- úkoly splněny a úkoly rozpracované budou součástí dnešního zápisu 

 
2. Soutěže 

- Běžecký pohár (štafety) – Dříteč 23.11.2019 : nominaci zajištěna, doprava individuální, 
vedoucí výpravy p.Doskočil a p.Mlateček 

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

- KP hala 2020 – Praha –Strahov 2.2.2020 : doplnění rozhodčích z vlastních řad, cca 15 osob, 
ředitel závodu Petr Mlateček, technický delegát Iva Toušová, 2 kamery na zajištění 
časomíry 

- Krajská soutěž přípravky v hale : výzvu k účasti zaslal na AO p.Skřivánek, dle zájmu se 
uskuteční dvě skupiny a finále, organizačně zajišťuje AC Pardubice, proplatí PKAS 

 
3. Letní soutěže 2020 

- Termínovou listinu a přihlášku oddílů rozešle p.Hüblová 
- Gigant mládeže : společná soutěž s KH a LI krajem je řešena průběžně 
- Sokol Holice má zájem zúčastnit se KP přípravek – výbor souhlasí, podmínky projedná 

p.Doskočil a p.Mlateček, o výsledku jednání budou informovat 
      

4. Finance 
- smlouvy s pořadateli KP rozeslány, nevrátito pouze AC Vysoké Mýto 
- vyúčtování dotací za rok 2019 zajistí p.Toušová 

       
5. Oponentní řízení ČPTM 2019 

- KAS byl seznámen s předloženými písemnými materiály jednotlivých složek a s jejich 
obsahem souhlasí 

- v úterý 26.11. od 9,30 hod se zúčastní za PKAS komise : p.Doskočil, p.Dejdar a p.Toušová 
- o požadavcích vzešlých z jednání bude komise informovat na příštím výboru 

 
6. Různé 

- p.Skalický : školení  a doškolení rozhodčích  2. a 3.třídy proběhlo v Pardubicích – 
proškoleno nově 25 rozhodčích z AO a 20 pro Sokol Pardubice 

- p. Toušová : Hvězda Pardubice určila zodpovědnou osobou za vážící sadu Jana Touše, 
převzetí proběhne na základě protokolu 

- schůzka výboru PKAS a zástupců oddílů se bude konat ve středu 4.12.2019 – pozor 
změna!, oddíly si pro Nejlepší atlety kraje převezmou poháry a poukázky  

 
 
                      
 
  Zapsala : Iva Toušová   


