PARDUBICKÝ KRAJSKÝ ATLETICKÝ SVAZ
Zápis z jednání výboru PKAS a zástupců oddílů č. 6. 2019
dne 4. 12. 2019
Přítomni: Doskočil, Hüblová, Skalický, Češík, Toušová, Král, Strnad, Skřivánek, Kubíček, Klimeš,
Marek, Stránský, Vencl, Neumann, Razým
Chyběli : Chrudim, Vys. Mýto, Žambekr, Mor. Třebová, Choceň, Jablonné n.O., Dlouhoňovice,
2xLanškroun, Králíky
1. Nejlepší sportovci 2019
- vyhodnoceno 12 mistrů ČR, zástupci oddílů obdrželi poukázky a poháry, které předají
závodníkům na svých VH
- zvážit, zda nepojmout příští vyhlášení nejlepších atletů formou ankety s uvedením pořadí
2. MUŽ staršího žactva
- termín 14.12.19 v Praze
- vedoucí výpravy Petr Mlateček, vedoucí družstev Karel Fiedler,Václav Chudomel a Robert
Košťál, upřesnění nominace a přesné pokyny rozešle p.Hublová na zainteresované oddíly
- společný mikrobus v 8,00 hod odjezd od MAS v Pardubicích
3. Valná hromada 2020
- termín v polovině dubna, bude upřesněno
- účastní se statutární zástupci a další delegáti dle platného klíče – členské základny
- v programu budou řešeny volby pro rok 2021 dle Stanov a Volebního řádu
4. Finance
- AC Vysoké Mýto stále nedodalo vyúčtování soutěží 2019
- p.Toušová v termínu zajistí vyúčtování dotací a účetní uzávěrku
5. Soutěže 2020
- Zimní liga přípravek : pořadatel AC Pardubice, ředitel závodu Pavel Strnad, řídící soutěže
Martin Skřivánek, zpracování výsledků Josef Havlíček, ve spolupráci s výborem PKAS
(financování, startovné, medaile,…) jmenovaní určí discipliny (individuální discipl,
víceboj,…)a systém (družstva, jednotlivci, …), 1-2 termíny podle počtu přihlášených
- KP OPEN v hale : časový pořad připraví p.Toušová, začátek v 9,30 hod
- u soutěží družstev mladšího žactva po 1. kole plánujeme rozdělit technické discipliny na
bodující a kandidáty – tři pokusy ,vzhledem k velkému počtu startujících
- dospělí (OPEN) : návrh konat KP společně se 4. kolem družstev mužů a žen ve Svitavách
- p.Hublová upřesnila po diskusi termíny soutěží, pořadatele jednotlivých kol a řídící
pracovníky
- písemná materiály se převzali zástupci AO a doplnili si změny
- upozorňujeme na změnu výšky překážek u 3000 m př. juniorů
6. Různé
p.Doskočil : podal informace z jednání výboru ČAS z 22.11.19
p.Doskočil : informace k oponentnímu řízení ČPTM z 26.11.19, pro další období mají
zájem TJ Svitavy a Vys. Mýto
p.Neumann : informoval o MČR v crosu a seznámil přítomné s podmínkami a náročností
na uspořádání, které je nutné splnit

Zapsala : Iva Toušová

