
Zápis z 23. jednání VV KASO konaného 21. 8. 2019 v Olomouci 

Přítomni: Dočkal, Hrabal, Pudilová, Sadil, Novotný, Hynková 

 

Úkoly: 

1. Dne 29. 9. 2019 proběhne Mezikrajové utkání družstev mladšího žactva ve 

Vyškově. Vedoucím výpravy byl jmenován Robert Novotný, který zajistí organizaci 

výpravy a nominaci závodníků. Nominace závodníků proběhne podle aktuálního 

tabulkového postavení. Dopravu zajistí TJ Šumperk a autobus pojede se zastávkami 

Šumperk-Olomouc-Prostějov-Vyškov.   Z: Novotný, Hynková  

 

2. Středoškolský atletický pohár proběhne v září 2019 ve všech okresech Ol. kraje.  

Doposud potvrzené termíny: OK Olomouc – 17. 9., OK Šumperk – 18. 9., OK Přerov 

19. 9., KF Olomouc 1. 10., RF 5. 12. 2019 v hale v Ostravě. 

Distribuce materiálu z ČAS půjde přes krajského manažera. Okresní organizátoři 

zajistí urychleně tvorbu propozic pro jednotlivá okresní kola a rozešlou pozvánky na 

školy. Financování proběhne stejným způsobem jako Pohár rozhlasu, prostřednictvím 

Krajského úřadu. 

S okresními organizátory zajistí SAP    Z: Novotný 

 

3. Ve spolupráci s členkou metodické komise ČAS Liběnou Kováčovou naplánovat 

školení trenérů III. příp. II. třídy v Ol. kraji v roce 2020 a dále i v souvislosti 

s možností získání dotace z Olomouckého kraje na školení pro trenéry. 

         Z: Novotný 

 

4. V termínu 23. 11. 2019 proběhne finále běžeckého poháru mládeže 2019 v Dříteči 

v rámci MČR v přespolním běhu. Vedoucím pro krajské štafety KASO byl jmenován 

M. Sadil. Nominaci závodníků a organizaci zajistí  Z: Sadil 

 

5. Informace o změnách spojených s dotační politikou státu v oblasti sportu naleznete 

na tomto odkazu: https://www.atletika.cz/cas-informuje/informace-o-zmenach-

spojenych-s-dotacni-politikou-/ Případně je možné kontaktovat pana Ondřeje Bendu 

na ČAS, zejména s poskytnutím pomoci s nahráním údajů do Rejstříku sportovních 

organizací, sportovců, trenérů a sportovních zařízení. (obenda@atletika.cz, 

233 014 404)       Z: hospodáři 

 

6. Vznést dotazy na ČAS: 

a) upřesnění počtu závodníků v družstvech s. žactva při MMAS a MČR. (Dříve 

dívky 20, hoši 22 vzhledem k rozdílnému počtu disciplín). 

b) upřesnění termínu a místa konání baráže o 1. ligu. 

c) zveřejnění průběžného stavu startů sportovců na závodech – vzhledem 

k plnění požadavků na aktivní závodníky pro SPS a Můj klub. 

        Z: Novotný 

7. Kontaktovat představitele atletického kroužku při Sokolu v Náměšti na Hané a 

nabídnout možnosti spolupráce či případného členství v KASO a ČAS. 

         Z: Novotný 

https://www.atletika.cz/cas-informuje/informace-o-zmenach-spojenych-s-dotacni-politikou-/
https://www.atletika.cz/cas-informuje/informace-o-zmenach-spojenych-s-dotacni-politikou-/
mailto:obenda@atletika.cz


Různé – informace 

1. Dne 9. 9. 2019 proběhne slavnostní ocenění medailistů z LODM na Krajském 

úřadu Olomouckého kraje. 

 

2. Byla dokončena rekonstrukce atletického stadionu v Zábřehu. Slavnostní otevření 

stadionu proběhne 25. 9. 2019. Oficiální pozvánka na akci bude zaslána v nejbližší 

době. 

 

3. V sobotu 21. 9. 2019 se uskuteční VC Prostějova a pořadatelé všechny srdečně 

zvou. 

 

Příští jednání se uskuteční ve středu 18. září 2019 od 9:00 hod. v klubovně AK 

Olomouc. 

 

 

Zapsal Mgr. Robert Novotný    předseda RNDr. Drahoslav Dočkal 


