
ZÁPIS č. 7/2021 

Z JEDNÁNÍ 

VÝKONNÉHO VÝBORU PARDUBICKÉHO KRAJSKÉHO ATLETICKÉHO SVAZU 

A PŘEDSEDŮ ATLETICKÝCH ODDÍLŮ 

 

Datum:               16. 12. 2021 

Čas jednání: 16:30 – 18:10h 

Místo jednání: Penzion Šenk Pardubice 

Pozváni: zástupci atletických oddílů Pardubického kraje, členové VV PKAS 

Přítomni:  Dejdar, Tlapáková, Hüblová, Marek, Skalický, Jonášová, Skřivánek, Razým, Stránský, 
Strnad, Juliš, Kubíček, Jirásek, Vencl, Mlateček, Klimeš 

 

Program: 

1. Zahájení a úvod 

2. Logo PKAS 

3. Soutěžní řád PKAS 2022 

4. Soutěže PKAS 2022 

5. Nejlepší sportovci 2021 

6. Různé 

7. Závěr, večeře 

 

1. Zahájení a úvod 

L. Dejdar zahájil otevřené jednání VV PKAS s předsedy AO. Přivítal účastníky a přednesl některé 
novinky/informace z ČAS. Zejména upozornil na zvýšení nákladů pro AO od 1. 1. 2022: 

• navýšení poplatku na 200,- Kč za registrovaného atleta 

• poplatek na činnost 500,- Kč + 150,- Kč za člena AO, přičemž ČAS bude přidělovat AO zpětně 
100,- Kč na člena AO 

• zrušení finanční podpory ČAS družstvům - extraliga, I. liga a II. liga mužů a žen 

Dále informoval o jednání rozpočtu v rámci VV ČAS. Předsedové nepodpořili snížení rozpočtu pro 
mládež.  

Připomněl, že AO mají možnost žádat u ČAS o dotaci na trenéry T-SCM. Předpokládá se, že v roce 
2022 bude finančně podpořeno 130 trenérů.  

 

2. Logo PKAS 

L. Dejdar představil nové logo PKAS. Bude využíváno zejména pro marketingové účely PKAS. 

 

 



3. Soutěžní řád PKAS 2022 

E. Hüblová prezentovala hlavní změny v soutěžním řádu pro rok 2022: 

• Zrušení soupisek na soutěže družstev 

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

• Sjednocení termínu a času pro ukončení přihlášek pro všechny krajské soutěže - 2 dny před 
termínem závodu do 20:00 hodin 

• Zákaz vstupu na závodní plochu* - při porušení: 

o žlutá karta – napomenutí 

o červená karta = pokuta 1tis. Kč pro AO 

* výjimka - soutěže přípravek a mladšího žactva – vstup na závodní plochu bude umožněn po 

dohodě s pořadatelem závodu určené osobě/družstvo. Osoba musí být označena (např. 

rozlišovací dres).  

• Startovné za soutěže družstev: 

o Přípravky – 100,- Kč/osoba/kolo 

o Mladší žactvo - 1500,- Kč/družstvo/kolo 

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

Proběhla diskuse, zda je nutné končit přihlášky již 2 dny před závodem, což může mít za následek 
škrty a změny v den závodu. L. Dejdar upozornil, že důvodem je zejména sjednocení ukončení 
přihlášek u všech krajských soutěží, pro lepší orientaci v termínech pro kluby tak, aby nedocházelo 
k pozdním přihláškám. Následovala opět diskuse a shoda nad záměrem VV PKAS. 

S TOUTO ZMĚNOU JE APEL NA VŠECHNA DRUŽSVA, ABY SE K ZÁVODŮM VŽDY DOSTAVILY VČAS 
DLE SOUTĚŽNÍHO ŘÁDU! Pokud se všechna družstva dostaví včas, nebude vznikat v časovém pořadu 
prodleva již od začátku soutěže.  

 

Řídící soutěží 

VV PKAS seznámil přítomné s výrazným navýšením odměn pro řídící soutěží. Ti budou nově 

vypláceni přímo z prostředků PKAS.  

VV PKAS PROTO VYZÍVÁ AO, ABY V PŘÍPADĚ ZÁJMU NAHLÁSILI DO 15. 1. 2022 MOŽNÉ OSOBY NA 
ŘÍDÍCÍ SOUTĚŽÍ.  

Odměny: 

Přípravky -  1000,- Kč/za obě kategorie 

Mladší žactvo – 2000,- Kč /za obě kategorie 

Žactvo a výše – 3000,- Kč/ kategorie 

Řídící soutěže nemusí splňovat žádné výrazné požadavky (rozhodčí, atletická kancelář, apod.), ale měl 
by mít povědomí o fungování atletických soutěží. Základní náplň práce je přílohou tohoto zápisu. 

Na základě návrhu AO následně VV PKAS vybere jednotlivé řídící soutěží. Tito řídící budou proškoleni 
a obdrží manuál, kde bude přesně uvedeno, co je obsahem jejich práce. 

 

Následovala diskuse k uvedeným změnám a vyjasnění dílčích změn v soutěžním řádu. 



4. Soutěže PKAS 2022 

E. Hüblová informovala o krajských soutěžích, mimo jiné: 

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

• Mladší žactvo – nově zařazeno - Přespolní běh, Štafetové kolo 

Byly upřesněny termíny a pořadatelé jednotlivých krajských soutěží a zástupcům AO předána 
termínová listina. 

L. Dejdar informoval o krajské halové termínové listině: 

• 30. 1. 2022 – KP hala - Ostrava – startovné 100,- Kč / disciplína 

• 9. 1. 2021 -  Ml. žactvo - Pardubice („Pardubická“ skupina viz soutěž přípravek PKAS) – 
pořadatel AC Pardubice 

• 16. 1. 2021 -  Ml. žactvo - Pardubice („Chrudimská“ skupina viz soutěž přípravek PKAS) – 
pořadatel Chrudim, Vysoké Mýto 

• 23. 1. 2021 - Ml. žactvo Pardubice („Svitavská“ skupina viz soutěž přípravek PKAS) – 
pořadatel Svitavy 

• 6. 2. 2021 -  Skoky OPEN – Pardubice – pořadatel AC Pardubice 

• 13. 2. 2021 -  Přípravky – Pardubice - pořadatel AC Pardubice 

 

5. Nejlepší sportovci 2021 

Byli vyhlášeni nejlepší atleti Pardubického kraje. Jako poděkování za reprezentaci PA kraje obdrží 
poukazy na nákup zboží. 

 

6. Různé 

- M. Skřivánek – Olympiáda dětí a mládeže – Olomouc 26. 6. - 1. 7. 2022. Nominace do 26. 5. 2022. 
Před uzavřením nominace budou stejně jako v minulosti kvalifikační závody. 

- L. Skalický – dne 15. - 16. 1. 2022 proběhne školení rozhodčích 2. třídy. Dále vyzval AO k aktualizaci 
databáze rozhodčích – nahlásit jeho osobě neaktivní rozhodčí.  

- P. Juliš – dotaz zda bude v roce 2022 navýšen finanční příspěvek PKAS na pořádání krajských 
soutěží. L. Dejdar – Ano, to je hlavním důvodem navýšení startovného. Výše odměny bude záviset 
mimo jiné i na kvalitě závodu.  

- P. Juliš – upozornil na pozdější/vhodný začátek časového pořadu KP v hale 2022 v Ostravě 
v závislosti na dojezdové vzdálenosti. L. Dejdar – bude zohledněno. 

 

7. Závěr 

L. Dejdar poděkoval všem přítomným za účast na jednání a popřál hezké Vánoce. Následovala 
společná večeře. 

 

Zapsal: P. Mlateček 

Schválil: L. Dejdar 



Příloha: 

 

Základní náplň práce řídícího soutěže: 

Řídící soutěže je pověřený pracovník PKAS, který zodpovídá za kvalitu svěřené soutěže. Jeho hlavní 
snahou je, aby závody proběhly co nejlépe, za příjemné atmosféry. 

 

Základní náplní je: 

• Komunikace a spolupráce s pořadatelem a vedoucími družstev.  

• Kontrola počtu přihlášek, případné informování klubů o možných škrtech. 

• Hodnocení připravenosti stadionu ke konání soutěže. 

• Porada vedoucích družstev. 

• Hodnocení a dohled nad organizací a průběhem závodů ve spolupráci s pořadatelem. 

• Kontrola výsledků a bodového stavu soutěže – výsledky předkládá pořadatel. 

• Vyhlášení konečného stavu soutěže a předání diplomů a medailí při závěrečném kole nebo 
při finále. 

• Po každém kole informuje o jeho průběhu pořadatele, vedoucí družstev, PKAS. 

 


