
 Zápis z 9. jednání VV KASO konaného 20. 2. 2018 v Olomouci  
  

Přítomni: Čečman, Dočkal, Hrabal, Milas, Novotný, Pudilová, Rakowski, Sadil      
 

 Úkoly:   
1. Byl odsouhlasen model pořádání krajských přeborů v bězích od 150 m výše v ostravské 

hale i pro rok 2019. 

          Z: předsedové 

2. Projednáním spolupráce při vytváření termínové listiny ČAS pro školské soutěže mezi 

ČAS a AŠSK a zástupci OVOV byl pověřen člen komise mládeže. 

           Z: Sadil 

3. Databázi škol a vyučujících TV pro potřeby pořadatelů školských soutěží zpracuje 

manažer KASO. 

          Z: R. Novotný  

4. Manažer KASO bude nápomocen při vyplňování a podávání žádosti reprezentantů pro 

dotační program Podpora reprezentantů Olomouckého kraje 2018.  

          Z: R. Novotný 

5. Zpracováním návrhu loga krajského atletického svazu Olomouc byl pověřen  

          Z: R. Novotný 

7. Termín okresního kola štafetového poháru v Hranicích navrhne po projednání s 

manažerem KASO p. Novotným  

          Z: Klára Úlehlová 

8. Zápisy z jednání VV KASO budou nově vyvěšovány také na webových stránkách KASO. 

www.kasolomouc.cz 

          Z: R. Novotný 

Různé – informace   
1. V Olomouckém kraji je přihlášeno k činnosti 12 oddílů a klubů. 

2. Valná hromada KASO se uskuteční 10.4.2017 od 16,30 hod. Pozvánka viz: příloha   

3. Byl zpřístupněn nový web KASO na stránkách: http://www.kasolomouc.cz 

4. Školení měření a vážení v Pardubicích se z olomouckého kraje zúčastní Robert Novotný - 

Olomouc a Petr Havránek – Hranice 

4. Paní Liběna Kováčová se stala členkou metodické komise ČAS. 

5. KASO schválil žádost o interní grant na 20000 Kč na přípravu závodníků 

6. P. Dočkal podal informaci o hospodaření 

7. Na vyhodnocení sportovců olomouckého kraje převzal ocenění Samuel Lawson z AK 

Olomouc  

8. Proběhla diskuse o předložených zpravodajích soutěží družstev mládeže v kontextu počtu 

soutěžních pokusů a počtu přihlášených závodníků  v technických disciplínách. Bude 

uzavřeno na březnovém jednání KASO. U mladšího žactva bylo odsouhlaseno střídání hodu 

míčkem a hodu oštěpem a běhu na 800m a 1500m. 

9. Informace z jednání OLKS ČUS podal p. Dočkal 

 

Příští jednání se uskuteční  v úterý 13. 3.2018 v 9,00 hod. v klubovně AK Olomouc  

 

 

 

 

Zapsal Mir. Hrabal      předseda RNDr. Drahoslav Dočkal 

http://www.kasolomouc.cz/

