
ZÁPIS č. 6/2021 
Z ONLINE PORADY VÝKONNÉHO VÝBORU 

 PARDUBICKÉHO KRAJSKÉHO ATLETICKÉHO SVAZU 

 

Datum:               1. 12. 2021 

Čas jednání: 14:00 – 16:00h 

Místo jednání: Online 

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

Nepřítomen: M. Skřivánek 

 

Program: 

1. Kontrola plnění úkolů 

2. Soutěže a soutěžní řád PKAS 2022 

3. KP v hale 2022 a další halové krajské závody 

4. Logo PKAS 

5. Schůzka s předsedy AO 

6. Různé 

 

1. Kontrola plnění úkolů 

Byla provedena kontrola a aktualizace úkolů. 

 

2. Soutěže a soutěžní řád PKAS 2022 

Krajské soutěže družstev: 

o Muži/ženy – beze změn 

o Gigant – společně s Královéhradeckým krajem, bude docházet ke slučování kategorií, 
z důvodu úspory časového pořadu 

o Žactvo – beze změn 

o Mladší žactvo – VV PKAS navrhuje následující změny: 

 1. kolo – Přespolní běh 

 2. a 3. kolo – klasické kolo s plným rozsahem atletických disciplín 

 4. kolo – Štafetové běhy 

 5. kolo -  klasické kolo s plným rozsahem atletických disciplín 

 Finále 

o Přípravky – nebyly projednány 
 



Byly znovu projednány změny v Soutěžním řádu PKAS pro rok 2022: 

• Zrušení soupisek na soutěže družstev 

• Platby za soutěže družstev by probíhaly bezhotovostně do 30. 5. na účet PKAS. Následně by 
pak PKAS přeúčtoval finance na pořadatele krajských soutěží 

• sjednocení termínu a času pro ukončení přihlášek pro všechny krajské soutěže – VV PKAS 
schvaluje úpravu - 2 dny před termínem závodu do 20:00 hodin 

• VV PKAS schvaluje - přidání běhu na 1500m pro kategorii žákyně do KP družstev 

• Max. počty hostujících zůstávají beze změn 

• Zákaz vstupu na závodní plochu* - při porušení: 
• žlutá karta – napomenutí 
• červená karta = pokuta 1tis. Kč pro AO 

* výjimka - soutěže přípravek a mladšího žactva – vstup na závodní plochu bude umožněn po 
dohodě s pořadatelem závodu jedné osobě/družstvo. Osoba musí být označena (např. 
rozlišovací dres).  

 

Startovné za soutěže družstev 

Přípravky – 100,- Kč/kus/kolo 

Mladší žactvo - 1500,- Kč/družstvo/kolo 

Žactvo a výše – 2000,- Kč/družstvo/kolo 

 

Řídící soutěží 

Jednotliví řídící soutěží by podléhali odpovědné osobě za VV PKAS - J. Marek, který by jejich práci 
řídil, školil, hodnotil, atd.  

Odměny: 

Přípravky -  1000,- Kč/za obě kategorie 

Mladší žactvo – 2000,- Kč /za obě kategorie 

Žactvo a výše – 3000,- Kč/ kategorie 

Odměny pro řídící soutěží by byly vypláceny až po skončení všech kol. 

Zápis z jednotlivých kol do 7 dní po termínu konání. 

 

Bannery a reklamní kapky PKAS pro pořadatele krajských závodů 

S cílem zkvalitnit vizuální dojem krajských soutěží by chtěl VV PKAS zajistit pro stálé pořadatele 
reklamní bannery, kapky apod. Na základě seznamu a ceny se následně rozhodne, zda a případně 
kolik reklamních předmětů by VV PKAS financoval. 

 

6/1 úkol  - Seznam reklamních předmětů PKAS pro pořadatele krajských soutěží 

Zodpovídá: L. Dejdar, P. Mlateček 



 

6/2 úkol – Poptání cen za reklamní předměty PKAS pro pořadatele krajských soutěží 

Zodpovídá: I. Tlapáková, J. Marek 

 

3. KP v hale 2022 a další halové krajské závody 

Byl potvrzen termín KPJ 30. 1. 2022 – Ostrava a odsouhlasen finanční rozpočet akce. 

Z důvodu navýšení cen za pronájem haly bylo schváleno navýšení startovného: 

• 100,- Kč/disciplína – atleti PA kraje 

• 200,- Kč/disciplína – atleti mimo PA kraj (pouze v případě volné kapacity) 

 

Předběžné termíny dalších krajských halových závodů: 

9. 1. 2021 -  Ml. žactvo - Pardubice (skupina 3 viz soutěž přípravek PKAS) 

16. 1. 2021 -  Ml. žactvo - Pardubice (skupina 2 viz soutěž přípravek PKAS) 

23. 1. 2021 - Ml. žactvo Pardubice (skupina 1 viz soutěž přípravek PKAS) 

6. 2. 2021 -  Skoky OPEN - Pardubice 

13. 2. 2021 -  Přípravky – Pardubice 

6. 3. 2021 -   Přípravky - Pardubice 

 

6/3 úkol – Objednávka prostor tunel/hala Sokol Pardubice ve výše uvedených termínech 

Zodpovídá: I. Tlapáková 

 

6/4 úkol – Zajištění pořadatele krajských halových závodů ve výše uvedených termínech 

Zodpovídá: L. Dejdar 

 

4. Logo PKAS 

Nové logo PKAS bude představeno na schůzce s předsedy PKAS dne 15. 12. 2021. 

Veškeré podklady loga PKAS budou zaslány všem členům VV PKAS. 

 

5. Schůzka s předsedy AO PKAS 

15. 12. 2021 v 16:30 hodin se v Pardubicích uskuteční schůzka VV PKAS s předsedy AO PKAS.  

Pozvánky a podrobnější informace budou zaslány na e-mailové adresy jednotlivých AO.  

Součástí jednání bude také vyhlášení nejlepších atletů/tek Pardubického kraje. V souvislosti s tímto 
vyhodnocením VV PKAS schvaluje mimořádnou odměnu pro J. Doležálka za juniorský titul Mistra 
světa v hodnotě 5.000,- Kč. Odměna bude použita na nákup sportovních potřeb. 

Před jednáním budou vybrány finanční sankce za nenastoupení v jednotlivých kolech KP družstev 
2021. Výpis níže: 

3. kolo muži   AK Moravská Třebová  1000,- 



3. kolo dorostenci  Hvězda Pardubice  1000,- 
3. kolo dorostenky  Hvězda Pardubice  1000,- 
3. kolo starší žáci  Hvězda Pardubice  1000,- 
4. kolo starší žákyně  Atletika Lanškroun  1000,- 
    AC Vysoké Mýto  1000,- 
1. kolo mladší žáci  AC Vysoké Mýto  uhrazeno 1000,- 
4. kolo mladší žáci  AC Vysoké Mýto   
4. kolo mladší žákyně  AC Vysoké Mýto   
3. kolo mladší žákyně  Atletika Sokol Žamberk  
4. kolo mladší žákyně  Atletika Sokol Žamberk 
4. kolo přípravka žáci  AK Slatiňany 
4. kolo přípravka žákyně AK Slatiňany 
 

6/5 úkol – Zajištění místa konání a rozeslání pozvánek 

Zodpovídá: I. Tlapáková 

 

6. Různé 

- L. Skalický – dne 15. - 16. 1. 2022 proběhne školení rozhodčích 2. třídy 

- L. Dejdar – informace z jednání Komise mládeže a Výboru ČAS – koncepce ČAS, rozpočet ČAS, 
reprezentace  

- P. Mlateček – informace z jednání Metodické komise – návrh kreditního systému, školení trenérů 

- J. Marek – Oponentury ČPTM – zhodnotil průběh jednání 

- E. Hüblová – zaslala členům VV PKAS návrh termínové listiny se žádostí o vyjádření  

- L. Dejdar – doporučuje registrovat nové atlety ještě v tomto roce, jelikož v roce 2022 dojde 
k navýšení poplatku 

 

Další porada VV PKAS je plánována na 15. 12. 2021 před jednáním s předsedy AO PKAS. 

 

 

Zapsal: P. Mlateček 

Schválil: L. Dejdar 

 

 

 


