
Zápis z 27. jednání VV KASO konaného 11. 12. 2019 v Olomouci 

Přítomni: Dočkal, Hynková, Hrabal, Čečman, Pudilová, Milas 

 

Úkoly: 

 

1.  Krajské přebory staršího a mladšího žactva se uskuteční v Ostravě ve 

spolupráci se zlínským krajem. Propozice viz příloha. Účast zajistí  

Z: předsedové 

 

2. Školení rozhodčích 3. třídy proběhne v Olomouci 8. ledna 2020. Přihlášky 

zasílat emailem na pudilova1@post.cz do konce roku 2019. Zatím přihlášení 

pouze zájemci z Rýmařova. Očekávají se přihlášky především ze Zábřehu a 

oddílů, které mají zájem pořádat závody a mají nedostatek vlastních 

rozhodčích 

        Z: Pudilová 

 

3. Byla dojednána změna termínu pořádání závodů II. Ligy. Hranice uspořádají 2. 

kolo 30. 5. a Šumperk 4. kolo 22. 8. 2020 

         Z: SK Hranice, TJ Šumperk 

 

4. Žádáme předsedy, aby zvážili potřebu investic ve svých oddílech /klubech/ 

v roce 2020 a zaslali tuto krajskému manažerovi / r.novotny@atletika.cz / Po 

projednání a dle výše přidělené částky z ČASu bude rozhodnuto o nákupu a 

následném přidělení 

Z: předsedové 

 

5. Olomoucký kraj pořádá semináře pro zájemce o programové dotace. Seminář k 

programu na podporu sportu se uskuteční 10.1.  Bližší informace na stránkách 

kraje https://www.olkraj.cz/index.php  

Z: předsedové 

 

6. Bylo diskutováno semifinále žactva olomouckého a jihomoravského kraje. 

Řídící soutěže p. Hynková navrhuje pořádání v Olomouci ve středu 24. 6. 

případně v sobotu 27. 6. Projednání s JM krajem povede 

Z: Novotný, Hrabal 

 

7. Na stránkách ČASu je vypsáno výběrové řízení na trenéry SCM. Termín 

přihlášek 16.12. 

Z: předsedové 

8. Do 31. 12. 2019 probíhá obnova a rušení registrací. Info na stránkách ČAS 

Z: předsedové 

9. Na jednání dne 8. 1. proběhne přidělení kol mladšího a staršího žactva a 

přípravek. Zástupci oddílů si připraví podklady. 

Z: předsedové 
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10.  Dne 8. 1. 2020 proběhne jednání STK moravskoslezských oddílů. Pozvánka 

v příloze       Z: předsedové 

 

11.  Informaci o činnosti komise rozhodčích KASO podala L. Pudilová zpráva viz 

příloha. 

 

Různé – informace 

 

1. Poděkování patří M. Sadilovi za úspěšné vedení krajské representace na 

Běžeckém poháru ČR. 2. místo obsadili starší žáci, 3. místo mladší žáci a 

dorostenci. 

2. Jarmila Hynková poděkovala za přidělení překážek. 

3. Školení trenérů žactva se zúčastnilo a absolvovalo 28 trenérů a školení trenérů 

přípravek 18 trenérů. 

4. V celostátním finále SŠ poháru získali stříbrné medaile chlapci a bronzové 

medaile dívky z gymnázia Šumperk. 

 

 

Příští jednání se uskuteční ve středu 8. 1. 2020 od 15:00 hod. v klubovně AK 

Olomouc. 

 

 

Zapsal: Miroslav Hrabal    předseda: RNDr. Drahoslav Dočkal 

 

 


