
 ZÁPIS č. 8/2022  

Z PORADY VÝKONNÉHO VÝBORU 

 PARDUBICKÉHO KRAJSKÉHO ATLETICKÉHO SVAZU 

 

Datum:  23. 2. 2022 

Čas jednání: 15:45 – 18:15h 

Místo jednání: Pardubice, Městský atletický stadion 

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

Nepřítomen: L. Skalický 

 

Program: 

1. Kontrola plnění úkolů 

2. Hodnocení krajských halových závodů 

3. Soutěžní řád 2022 

4. Různé 

 

1. Kontrola plnění úkolů 

Byla provedena kontrola a aktualizace úkolů. 
 

2. Hodnocení krajských halových závodů 

KP hala OPEN Ostrava 2022 – závody celkově hodnoceny velmi kladně – kvalitní zázemí, organizace, 
rozhodčí, pozitivní ohlasy z řad závodníků. Pro příští ročník bude nutné zlepšit vyhlašování a 
vyhlašovat ve 2-3 blocích mimo dráhu. Předběžná shoda je na uspořádání KP 2023 opět v Ostravě. 

1/8 úkol – Rezervace termínu pro KP hala OPEN 2023 v Ostravě na 29. 1. 2023 

Zodpovídá: L. Dejdar 

 

Krajské halové závody – dořešit případné finanční vyrovnání s pořadateli závodů a celkově vyhodnotit 
závody. 

2/8 úkol – Vyhodnocení a finanční vyrovnání krajských halový závodů 2022 

Zodpovídá: L. Dejdar 

 

3. Soutěžní řád 2022 

E. Hüblová prezentovala změny v soutěžním řádu a jejich zapracování do tiskovin. Následovala 
podrobná kontrola změn a diskuse k aktuální verzi soutěžního řádu.  

Soutěž přípravek bude v roce 2022 beze změn. Největší změny se týkají soutěže družstev mladšího 
žactva. Bylo dořešeno financování přespolního běhu a štafetového kola.  

Propozice na přespolní běh jsou již zveřejněny na webu atletika.cz s podrobným výkladem, jak bude 
toto kolo bodováno. 



3/8 úkol – Informace AO o přespolním běhu – bodování, startovné atd.  

Zodpovídá: L. Dejdar 

 

Štafetové kolo – VV PKAS se shodl na následujících štafetách: 4x60m, 4x200m, 100-200-300-400m. 
Pravidla: každé družstvo může postavit neomezený počet štafet, přičemž za družstvo může startovat 
max. 20 závodníků. V každé disciplíně bodují za družstvo max. 2 nejlepší štafety. Štafety na 1.-10. 
místě jsou obodovány následovně: 11-9-8-7-6-5-4-3-2-1 bod. 

AO budou hlásit své štafety přes AK2, kde uvedou štafetu a jméno pouze 1 člena štafety. Další 
členové štafety budou dohlášeny až na místě, aby došlo k co nejmenším komplikacím při změnách 
v AK2. Prezence štafet bude nutná nejméně 60 min. před začátkem závodu. 

 

VV KAS dále dořešil bezhotovostní platby a možnosti přihlašování na soutěže družstev: 

Přihlášky k soutěžím jsou možné nejpozději do 30. 3. 2022 na e-mail: eva.hublova@seznam.cz 

Přihláška k soutěži je závazná. Pokud se již přihlášené družstvo po uzavření přihlášek ze soutěže 
odhlásí, bude mu účtován poplatek za soutěž v plné výši. 

Rekapitulace poplatků: 

Žactvo, dorost, junioři a dospělí - 2000,- Kč / kolo / družstvo 

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

Mladší žactvo - Štafetové kolo - 800,- Kč / družstvo 

Mladší žactvo - Přespolní běh - 50,- Kč / závodník. Min. 250,- Kč / družstvo 

Přípravky - 100,- Kč / závodník 

Poplatek za všechny soutěže je splatný bezhotovostně na účet KAS nejpozději do 30. 5. 2022. 
Poplatek za Přespolní běh u kategorie mladšího žactva se platí na místě pořadateli v den konaní 
závodu. 

Pořadateli bude vyplaceno ze strany KAS před začátkem soutěže 80% vybraných poplatků za soutěž.  

V případě splnění všech povinností a s přihlédnutím k celkové kvalitě závodu může být ze strany KAS 
pořadateli dále vyplaceno až 20% zbylých vybraných poplatků. Tento nenárokový bonus bude 
vyplacen až po skončení celé soutěže. 

 

4/8 úkol – Zapracování všech změn do soutěžního řádu 

Zodpovídá: E. Hüblová, P. Mlateček 

 

5/8 úkol – Tisk soutěžního řádu 

Zodpovídá: I. Tlapáková 

 

6/8 úkol – Zveřejnění soutěžního řádu a termínové listiny na webu KAS 

Zodpovídá: P. Mlateček 

 

7/8 úkol – Příprava tabulky poplatků za krajské soutěže družstev 

Zodpovídá: I. Tlapáková 

mailto:eva.hublova@seznam.cz


4. Různé 

- Krajský GIGANT družstev – schůzka s KH KAS. Dořešit financování soutěže ve spolupráci KH KAS. 

8/8 úkol – Schůzka s KH KAS – dořešení financování GIGANTu družstev 

Zodpovídá: L. Dejdar 

 

- Schválen nákup 10ti reklamních kapek PKAS pro hlavní organizátory krajských soutěží. 

9/8 úkol – Nákup 10ti kapek PKAS 

Zodpovídá: P. Mlateček, I. Tlapáková 

 

- Dne 6.4.2022 se uskuteční Valná hromada PKAS. 

10/8 úkol – Zajištění místa konání pro VH PKAS na 6. 4. 2022 v 16:30h a zaslání pozvánek 1 měsíc 
před jejím konáním zástupcům AO 

Zodpovídá: L. Dejdar, P. Mlateček 

 

- Na VH PKAS budou oceněni nejúspěšnější trenéři PA kraje. 

11/8 úkol – Návrh na ocenění nejúspěšnějších trenérů PA kraje 

Zodpovídá: L. Dejdar 

 

- Školní atletické soutěže – P. Mlateček informoval o dotaci z KÚ na školní atletické soutěže a 
možnostech jejího čerpání. Dotace na Pohár rozhlasu a Štafetový pohár bude proplacena přímo na 
PKAS. Dotace na Středoškolský atletický pohár bude proplacena přes AŠSK. 

12/8 úkol – Stanovení termínů a pořadatelů Školních atletických soutěží 

Zodpovídá: P. Mlateček 

 

Termín další porady VV PKAS je plánován na 30. 3. 2022 v 15:45h na MAS v Pardubicích. 

 

 

Zapsal: P. Mlateček 

Schválil: L. Dejdar 

 


