
Zápis z 28. jednání VV KASO konaného 8. 1. 2020 v Olomouci 

Přítomni: Dočkal, Hynková, Hrabal, Čečman, Milas, Novotný, Sadil 

 

Úkoly: 

 

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

spolupráci se zlínským krajem. Propozice a přihláška na webu ČAS. Byl 

doplněn běh na 3000m žáků. Účast zajistí  

Z: předsedové 

 

2. Valná hromada KAS Olomouc proběhne v termínu 8. 4. 2020 od 17:00 

v klubovně AK Olomouc. Jednání se zúčastní za Atletický klub Olomouc, z.s. 

2 delegáti, za AK Šternberk z.s. 2 delegáti, za Atletický klub Prostějov, z.s. 2 

delegáti, za AK Šumperk 2 delegáti. Každý další klub/oddíl vyšle 1 delegáta. 

Pozvánky budou včas rozeslány a vyvěšeny na stránkách KASO 

http://www.kasolomouc.cz 

Z: Novotný 

 

3. Přihlášky atletických oddílů/klubů k činnosti pro rok 2020 (dále jen 

„přihláška“), je možné podávat v termínu od 8. do 31. 1. 2020. Oddíly/kluby 

přihlášky podávají v evidenčním systému ČAS na adrese: 

http://registr.atletika.cz. Veškeré podstatné informace naleznete zde: 

https://www.atletika.cz/cas-informuje/prihlasky-atletickych-oddiluklubu-k-

cinn3/ 

         Z: předsedové 
 

4. Požadavky na dovybavení stadionů v Olomouckém kraji z investice ČAS 

budou v roce 2020: TJ Šumperk – 1. doskočiště tyč vč. stojanů, 2. klec na hod 

kladivem, SK Hranice – 1. klec na hod kladivem, 2. doskočiště tyč vč. stojanů, 

SK Přerov – el. časomíra, AK Šternberk – systém el. časomíry pro běhy mimo 

dráhu (čipy). Požadavky v přehledu aktualizuje a předá na ČAS 

 

Z: Novotný 

 

5. V rámci závodu Czech Indoor Gala v Ostravě 5. 2. 2020 se letos opět uskuteční 

také závod krajských výběrů ve smíšené štafetě 4x 400m. Nominace závodníků 

proběhne 26. 1. 2020. Doprava je zajištěna společně autobusem. Je možné jet 

také jako fanoušek, lístky jsou dostupné zdarma. Je nutné se přihlásit do 

15.1.2020 vedoucímu výpravy. Organizaci zajištuje a vedoucím výpravy je VT 

SCM OK. Další informace viz jeho email 

Z: Rakowski 

 

6. Aktuální dotační programy na podporu sportu v Olomouckém kraji v roce 2020 
Dotační titul č. 1 – Podpora sportovních akcí – příjem žádostí 17.1.-31.1.2020 

Dotační titul č. 2 – Dotace na získání trenérské licence – příjem žádostí 2.3.-17.4.2020 

http://www.kasolomouc.cz/
http://registr.atletika.cz/
https://www.atletika.cz/cas-informuje/prihlasky-atletickych-oddiluklubu-k-cinn3/
https://www.atletika.cz/cas-informuje/prihlasky-atletickych-oddiluklubu-k-cinn3/


Dotační titul č. 3 – Podpora mládežnický reprezentantů ČR do 21 let z OK – příjem žádostí 

17.1.-3.4.2020 

Dotační titul č. 4 – Podpora reprezentantů ČR z OK – příjem žádostí 17.1.-3.4.2020 

Dotační titul č. 5 – Program na podporu handicapovaných sportovců v OK – příjem žádostí 

17.1.-21.2.2020 

Dotační titul č. 6 – Program na podporu výstavby a rekonstrukcí sportovních zařízení 

v obcích OK – příjem žádostí 17.1.-14.2.2020 

 

Informace k jednotlivým programům naleznete na stránkách Olomouckého kraje v sekci 

dotace.  

Z: předsedové 

 

7. Řídícími krajských soutěží družstev mládeže byli jmenováni: KPD staršího 

žactva – Hynková, KPD mladšího žactva – Čečman, KPD přípravek – Dočkal 

T. Odměna řídícím soutěže byla schválena ve výši 4500,- / rok. Na společném 

semifinále družstev staršího žactva Olomouckého a Jihomoravského kraje, 

které proběhne 24.6.2020 v Olomouci byl delegován jako řídící soutěže Radek 

Kopecký, odměna řídícímu soutěže byla schválena ve výši 4000,- za toto 

semifinále.       Z: Dočkal 

 

8.  Aktuální informace z komise rozhodčích KASO viz příloha. 

 

9. Byly schváleny termíny krajských přeborů jednotlivců a družstev mládeže. 

Přehled rozešle       Z: Klvaňa 

 

Různé – informace 

 

1. Družstvo žactva Olomouckého kraje obsadilo celkové 9. místo na 

Mezikrajovém utkání žactva v Praze dne 14. 12. 2019. 

2. Školení rozhodčích 3. třídy v Olomouci se zúčastnilo a úspěšně absolvovalo 19 

zájemců. Poděkování patří vedoucí školení L. Pudilové. 

 

 

Příští jednání se uskuteční ve středu 12. 2. 2020 od 9:00 hod. v klubovně AK 

Olomouc. 

 

 

Zapsal: Robert Novotný    předseda: RNDr. Drahoslav Dočkal 

 

 


