
ZÁPIS Č. 4/2021 
 

Z PORADY VÝKONNÉHO VÝBORU 

 PARDUBICKÉHO KRAJSKÉHO ATLETICKÉHO SVAZU 

 

 

Datum:               6. 10. 2021 

Čas jednání: 13:00 – 15:15h 

Místo jednání: Pardubice, Městský atletický stadion 

Přítomni:  L. Dejdar, I. Tlapáková, E. Hüblová, L. Skalický, J. Marek, P. Mlateček, V. Jonášová,  

M. Skřivánek 

 

Program: 

1. Hodnocení MČR žactva, soutěží družstev KAS a Mezikrajového utkání ml. žactva 

2. Kontrola plnění úkolů 

3. Registr ČAS 

4. Soutěže KAS 2022 

5. Různé 

 

1. Hodnocení MČR žactva, soutěží družstev KAS a Mezikrajového utkání ml. žactva 

Byly zhodnoceny krajské soutěže družstev, účast našich zástupců na MČR žactva a dalších závodech. 
Za vyzdvihnutí stojí zejména: 

MČR žactva družstev – výborné umístění ŠAK Pardubice – 2x 3. místo (žáci, žákyně) 

Mezikrajové utkání – celkové 1. místo našeho kraje 

 

2. Kontrola plnění úkolů 

Byla provedena kontrola a aktualizace úkolů. 

• KP v hale - 30. 1. 2022 -  předběžně zajištěna hala v Ostravě – podrobnosti budou ještě 
projednány. 

• Školení rozhodčích proběhne 27. 11. 2021. Školitel: L. Skalický. 

 

3. Registr ČAS 

Připomenutí doplnění evidence a údajů v registru ČAS pro všechny atletické oddíly dle platných 
stanov ČAS. Termín splnění je pro AO do 15. 11. 2021. 

 

 



4. Soutěže KAS 2022 

L. Dejdar – přednesl návrh na změny s cílem zkvalitnění krajských soutěží. Návrh se týká jak 
personálního zabezpečení jednotlivých závodů, tak vybavení stadiónu. Zkvalitnění soutěží 
samozřejmě zvýší finanční náklady pro pořadatele, přičemž již nyní někteří pořadatelé krajských 
soutěží na pořádání závodu prodělávají. Bez finanční pomoci PKAS a výrazného zvýšení startovného 
za soutěže družstev není možné se současným stavem nic dělat a naopak někteří pořadatelé již nyní 
zvažují, že v příštím roce za těchto podmínek závody pořádat nebudou. L. Dejdar informoval o 
plošném zdražování soutěží napříč republikou. Následovala diskuse na toto téma. 

VV PKAS se shoduje na: 

• nutnosti zkvalitnit krajské soutěže  

• zvýšení startovného za krajské soutěže družstev 

• vyšších odměnách pro řídící soutěže 

• nutnosti zajištění krajského hlasatele 

• náboru nových aktivních rozhodčích 

• náboru/výběru řídích soutěží 

 

Výbor PKAS navrhl startovné za soutěže družstev od roku 2022:  

Přípravky – 100,- Kč/kus 

Mladší žactvo -1500,- Kč/družstvo 

Žactvo a výše – 2000,- Kč/družstvo 

 

Výbor PKAS navrhl odměny pro řídící soutěže platné od roku 2022: 

Přípravky -  1000,- Kč/za obě kategorie 

Mladší žactvo – 2000,- Kč /za obě kategorie 

Žactvo a výše – 3000,- Kč/ kategorie 

 

Výbor PKAS rozhodl:  

Jednotliví řídící soutěží budou placeni přímo z prostředků PKAS a budou podléhat odpovědné osobě 
za VV PKAS. Uvažován J. Marek, který by jejich práci řídil, školil, hodnotil, atd. Odměny pro řídící 
budou vypláceny až po skončení všech kol. 

Platby za soutěže družstev budou probíhat bezhotovostně do 30. 5. na účet PKAS. Následně bude 
PKAS přeúčtovávat finance na pořadatele krajských soutěží. 

 

Ostatní:  

Diskutováno zrušení soupisek na soutěže družstev. Zatím zůstává otevřeno. 

Tomuto bodu se bude VV PKAS věnovat také na další poradě. 

4/1 úkol – Úprava soutěžního řádu 

Zodpovídá: E. Hüblová     Termín: 30. 11. 2021 



5. Různé 

a) Logo a grafika PKAS 

PKAS jako jeden z mála krajů nemá své logo a grafiku. Z tohoto důvodu se rozhodl, že poptá 
zhotovitele. 

4/2 úkol – Vytvoření loga, grafiky PKAS 

Zodpovídá: P. Mlateček     Termín: 30. 11. 2021 

 

b) Dotaz p. Sedláka na možnost využívat cílovou kameru na Hvězdě Pardubice 

Vysvětlení k situaci podala I. Toušová. Kamera je majetkem Hvězdy Pardubice. Pronájem včetně 
personálního zajištění je po dohodě možný, zapůjčení samotné kamery nikoliv - komplikace propojení 
kamery a AK2. Výše pronájmu za kameru je plně v kompetenci Hvězdy Pardubice.  

4/3 úkol – Vyrozumění p. Sedlákovi o možnosti využívání cílové kamery na Hvězdě Pardubice 

Zodpovídá: L. Dejdar     Termín: bezodkladně 

 

c) Nákup nových dresů Pardubického kraje 

VV PKAS schválil nákup 30 ks nových dresů. 

4/4 úkol – Nákup 30 ks dresů Pardubického kraje 

Zodpovídá: I. Tlapáková     Termín: 30. 11. 2021 

 

d) Schůzka VV PKAS s předsedy AO Pardubického kraje 

Termín je plánován na 15. 12. 2021.  

4/5 úkol – Informace o termínu konaní schůzky předsedům AO a zajištění místa 

Zodpovídá: L. Dejdar, I. Tlapáková   Termín: 15. 11. 2021 

 

e) Návrhy na změny průběhu krajských soutěží 

L. Dejdar požádal členy VV PKAS, aby si na příští poradu připravili podněty a případné návrhy na 
změny průběhu krajských soutěží. 

4/6 úkol – návrh na změny průběhu krajských soutěží 

Zodpovídá: všichni     Termín: příští porada VV PKAS 

 

Další porada VV PKAS je plánována na 3. 11. 2021, 14:00 hodin na MAS Pardubice. 

 

 

Zapsal: P. Mlateček 

Schválil: L. Dejdar 


