
 

Zápis z 19. jednání VV KASO konaného 20. 3. 2019 v Olomouci 

Přítomni: Dočkal, Hynková, Hrabal, Milas ,Novotný R., Pudilová, Rakowski, Sadil, 

Klvaňa 

 

Úkoly: 

1. Valná hromada KASO  - projednány návrhy na obsazení členů komisí – zástupců 

z jednotlivých klubů.  Projednán návrh kandidátů na delegáta na VH ČAS. 

 

Z: Dočkal, Milas 

 

2. Návrh na pořádání halových krajských přeborů v ostravské hale/ možnost 

samostatně, případně ve spojení s některým z moravských krajů. Podmínky a 

případné termíny zajistí/ 

         Z: Hrabal 

3. Schválen návrh propozic na konání krajského přeboru na dráze.  Propozice viz 

příloha 

Z: Hrabal  

 

4. Za člena v krajské komisi rozhodčích místo zesnulého J. Volfa nominoval AK 

Prostějov PhDr. Antonína Bůžka Ph.D.  Probíhá aktualizace rozhodčích v databázi 

ČAS. Připravuje se školení rozhodčích 2. třídy na 14. 4. 2019 

 

Z: Pudilová 

 

5. Úborování a označení některých rozhodčích při halových závodech v Olomouci 

nebylo v souladu s požadavky 

Z: AK Olomouc 

 

6. Pro rok 2020 je zapotřebí upravit časový pořad v propozicích na halové závody 

v Olomouci u mladšího žactva         

         Z: Uhlíř 

 

7. P. Rakowski upozorňuje na absolvování zdravotních prohlídek  

         Z: trenéři 

 

8. V souvislostí se zařazením soutěže v chůzi mimo dráhu do soutěží družstev 

navrhuje V. Klvaňa rovněž zařazení vícebojů a ½ maratonu do soutěží družstev. 

Rovněž byla diskutována problematika MČR družstev žactva a omezení počtu startů

         Z: R. Novotný 

 

9. Zájemci o trika popřípadě bundy pro rozhodčí nahlaste za oddíl 

         Z: R.Novotný 



10. Byl projednán návrh Výroční zprávy KASO, který bude předložen VH KASO ke 

schválení 

         Z: Dočkal 

 

Různé – informace 

1. Hodnocení halové sezóny – Olomoucký kraj získal 10 medailí z MČR z toho AK 

Olomouc 6 medailí Šumperk 2 a Šternberk 2 medaile. Získali jsme 34 finálových 

umístění. 

2. Atletické kluby v Olomouckém kraji již uhradily členské příspěvky. 

3. Proběhla diskuse týkající se základních a okresních kol Čokoládové tretry 

4. V příloze aktualizovaná termínová listina 

5. Členové výboru = zástupci AO/AK v kraji diskutovali navrhovaný tří denní formát 

MČR dorostu, juniorů a žactva a vyjadřovali svůj nesouhlas s tímto formátem 

s přihlédnutím ke všem organizačním a finančním dopadům, které přinese zejména 

menším AO/AK bez profesionálního administrativního a trenérského zabezpečení 

 

Příští jednání se uskuteční ve středu 17. dubna 2019 od 9,00 hod. v klubovně AK 

Olomouc. 

 

 

 

Zapsal Miroslav Hrabal     předseda RNDr. Drahoslav Dočkal 

 

 

  

 


