
ZÁPIS Č. 2/2021 
 

Z PORADY VÝKONNÉHO VÝBORU 
 PARDUBICKÉHO KRAJSKÉHO ATLETICKÉHO SVAZU 

 
 
Datum:               20. 5. 2021 
Čas jednání: 12:30 – 14:30h 
Místo jednání: Pardubice, Městský atletický stadion 
 
Přítomni:  L. Dejdar, I. Tlapáková, E. Hüblová, L. Skalický, J. Marek, V. Jonášová, M. Skřivánek,  

P. Mlateček 
Omluveni:  - 
 
Program: 

1. Kontrola plnění úkolů 
2. Pořádání krajských soutěží 
3. Atletická kancelář - zahájení soutěží 
4. Poplatky za krajské soutěže 2022 – bezhotovostní vztah 
5. Projekt Atleti spolu a pomoc AO  
6. Rozpočet na krajské soutěže  
7. Různé 

 
 
1. Kontrola plnění úkolů 
 

1/1 úkol - Krajská termínová listina 2021 – aktualizace 

Zodpovídá: E. Hüblová  Termín: průběžně  Stav: trvá 

Změny: 

KPD muži a ženy - vzhledem k tomu, že se konají pouze 3. kola, bude střídání disciplín stejné jako loni 

KPD gigant - juniorky - ve 2. kole se běží 3000 m př. juniorů i juniorek / dorostenky - ve 2. kole se běží 
2000 m př. dorostenců i dorostenek 

KPD starší žactvo – žákyně - odhlásilo se družstvo Slatiňany 

střídání disciplíny 1. kolo: 300 m, 1 500 m žáci a žákyně, 100 m př., 4x60 m 

   2. kolo: 150 m, 3 000 m žáci, 1 500 m žákyně, 200 m př., 4x300 m 

   3. kolo: 300 m, 100 m př., 1500 m př. žáci a žákyně, 4x60m 

   4. kolo: 150 m, 3 000 m žáci, 1 500 m žákyně, 200 m př., 4x300 m 

 

KPD přípravka -  skupina C - dodatečně se přihlásilo družstvo žákyň Žamberk 

KPJ žactvo - starší žactvo se koná ve středu 1. 9. 2021 v Ústí nad Orlicí (místo Hvězdy) 

 



1/2 úkol - E-bankovnictví KAS 

Zodpovídá: L. Dejdar, I. Tlapáková  Termín: 30. 6. 2021  Stav: trvá 

 

1/3 úkol - Dovybavení rozhodčích – fakturace na AO 

Zodpovídá: I. Tlapáková    Termín: 30. 6. 2021  Stav: trvá 

 

1/4 úkol - Zápis do spolkového rejstříku – změny VV KAS, účetní závěrky 

Účetní závěrky za 2018-2020 založeny, ostatní trvá. 

Zodpovídá: L. Dejdar, P. Mlateček  Termín: 30. 6. 2021  Stav: trvá 

 

2. Pořádání krajských soutěží 
 

Nastavit v rámci kraje stejný postup při pořádání krajský soutěží v souvislosti s pandemií Covid -
maximální počty, testy apod. a informovat AO, které KP pořádají.  

2/1 úkol – Informace pro pořadatele KP jak postupovat při pořádání krajský soutěží v souvislosti 
s pandemií Covid 

Zodpovídá: L Dejdar, P. Mlateček  Termín: průběžně 

 

3. Atletická kancelář - zahájení soutěží 
 
Od 17. 5. 2021 lze zadávat závody do AK2. 
 

4. Poplatky za krajské soutěže 2022 – bezhotovostní vztah 

L. Dejdar informoval o tom, jak fungují ostatní kraje.   

2/2 úkol - Připravit směrnici a postup pro bezhotovostní platby za soutěže 

Předběžná shoda je na 100% platby již před zahájením soutěží. Předběžný návrh: do 15. 4. zaplatí AO 
soutěžní poplatky, do 30. 4. přefakturuje KAS pořádajícím AO. 

Zodpovídá: L. Dejdar   Termín: 30. 10. 2021 

 

5. Projekt Atleti spolu a pomoc AO  

P. Mlateček informoval o zapojení krajských AO do projektu Atleti spolu a poskytl bližší informace 
k této akci.  

Diskutováno o další finanční pomoci pro AO ze strany KAS, které by mohly využít k financování 
náborových akcí a nastartování pravidelných tréninků. Po diskusi schválena finanční podpora ze 
strany KAS v částce 2.000,-Kč pro AO zapojené do projektu Atleti spolu. 



2/3 úkol - Podpora KAS pro AO zapojené do projektu Atleti spolu v částce 2.000,-Kč 

Zodpovídá: I. Tlapáková    Termín: 30. 6. 2021 

 

6. Rozpočet na krajské soutěže  

Finance na účet PKAS zatím nepřipsány, tudíž nelze schválit rozpočet na soutěže. 

2/4 úkol – Rozpočet na krajské soutěže 

Zodpovídá: I. Tlapáková, L. Dejdar  Termín: bezodkladně 

 

7. Různé 

a) Zápisy z jednání PKAS, pozvánky na PKAS, VH PKAS – pověřen P. Mlateček, který bude i nadále zván 
na VV PKAS jako host z pozice krajské manažera ČAS.  

b) Odměny rozhodčím - doporučujeme AO prostudovat aktuální sazebník uveřejněný na webu ČAS. 
Za vyplacení minimální výše odměny dle sazebníku odpovídá pořadatel soutěže. 

c) L. Dejdar informoval o jednání na Komisi mládeže ČAS, jíž je členem. Komise mládeže zpracovává 
koncept manuálu jak pracovat s atlety zejména v přípravkách (soutěže, hry, víceboje, všestrannost 
apod.) a pracuje na aktualizaci bodování systému SpS. 

d) P. Mlateček informoval o jednání na Metodické komisi ČAS, jíž je členem. Metodická komise 
pracuje na uceleném Prováděcím pokynu pro školení a doškolování trenérů. Pro rok 2021 bude 
aktualizován Prováděcí pokyn ke školení trenérů ČAS 2019 s minimálními změnami. Školení TAP a TŽ 
pro rok 2021 zatím v původním nižším rozsahu, kreditní systém na doškolování trenérů je v řešení. 

e) L. Skalický - nabídka AO, že proškolí děti ze základních atletických pravidel – např. na soustředění, 
nebo i v rámci tréninku. V případě zájmu kontaktují AO p. Skalického. 

f) L. Skalický - školení/doškolení rozhodčích – předběžný termín září 2021. 

2/5 úkol – Školení rozhodčích 

Zodpovídá: L. Skalický   Termín: září 2021 

 

Zapsal: P. Mlateček 

Schválil: L. Dejdar 


