PARDUBICKÝ KRAJSKÝ ATLETICKÝ SVAZ
Zápis z jednání výboru PKAS a předsedů oddílů č. 5. 2018
dne 10. 12. 2018
Přítomni : Doskočil, Toušová-HVEPA, Hüblová, Kvapil-POLIC, ŠAKCR-Juliš, CHOCE-Kopecký,
SLATI-Jirásek,LITOM-Baar,SVITA-Marek, USORL-Vencl,, ŠAKPU-Skřivánek, ACPAR-Strnad,
KPAPA-Král,. Skalický, Iscarex-Stránský,Lanškroun-Resler,Zdraví a Sp. aktivity-Neumann,
Dlouhá Třebová-Razým a hosté pan Havlíček ze ŠAKu Pardubice a manažer KASu Petr Mlateček
Omluven : Žamberk, Česká Třebová, Moravská Třebová, Vysoké Mýto
Nepřítomni : Dlouhoňovice, Jablonné n.O., Activity Lanškroun
1. Nejlepší atleti kraje 2018
- zástupcům oddílů předány poukázky a poháry, které předají závodníkům při svých výročních schůzích
- nejlepší trenéři budou vyhodnoceni při VH KAS
2. Soutěže 2019
KP hala OPEN – neděle 27.1.2019, zástupci oddílů obdrželi propozice s přesnými pokyny k soutěži,
startovné 60,-Kč za přihlášený start, startují pouze registrovaní závodníci-atletická kancelář
KP družstev přípravky – pro zjednodušení soutěže bude každý oddíl přihlašovat jedno družstvo,
v minimálním počtu 4 závodníků – platba 400,-Kč, za každého dalšího závodníka vybere pořadatel 50,Kč, ve finále bude startovat 8 závodníků za družstvo, započítávat se budou 4, do finále postupují
vítězové skupin doplnění o 5 nejlépe bodujících družstev
KP juniorů a dorostu – společné KP s Královéhradeckým a Libereckým krajem, 3 kola v plném rozsahu
disciplin, technické detaily a případné úpravy budou upřesněny na společné schůzce 13.12. v Hradci
Králové, s výsledkem budou seznámeni všechny zúčastněné oddíly
KP mladšího žactva - v soutěži zůstává v prvních dvou kolech hod oštěpem 400 g a ve dvou dalších
kolech hod míčkem
nadále platí, že do 15.4.2019 lze ještě odhlásit družstva bez dalšího postihu
3. Valná hromada 2019
VH ČAS je v neděli 7.4.2019 od 10 hod v SC Nymburk
VH KAS je ve čtvrtek 14.3.2019 v Pardubicích, budou voleni delegáti na VH ČAS, počty delégátů za
oddíly a KAS budou stanoveny podle členské základny klubů k 31.12.2018
4. Různé
- informace k Mezikrajovým utkáním mladšího a staršího žactva a k Běžeckému poháru štafet
- LODM – 23.-28.6. v Jablonci n.N. – kraj nominuje 16 ml. a 16 st. žáků, doprovod 4 trenéři,vedoucí
Martin Skřivánek ve spolupráci s Petrem Mlatečkem, kraj zajišťuje nákup dresů, mimo mistrovské
soutěže budou dva nominační závody, ml. žactvo hází oštěpem 400 g,
- nutno doúčtovat dotace za soutěže KAS - ihned
- p.Doskočil podal informace z výboru ČAS, změny v rozpočtu, využití prostředků členů SCM a
k soutěžím družstev mládeže
- sledujte webové stránky ČAS, ke konci roku nutno podat přihlášku k činnosti
- proběhlo oponentní řízení ČPTM –změna je pouze u SpS AC Pardubice, které postoupilo do 2. pásma
- p. Skalický informoval, že na našich web. stránkách. je průběžně aktualizovaný seznam rozhodčích
PKAS.

Zapsala : Iva Toušová

