
Zápis z 34. jednání VV KASO konaného 23. 9. 2020 v Olomouci 

Přítomni: Dočkal, Čečman, Rakowski, Sadil, Pudilová, Hynková 

 

Úkoly: 

     

1. Probíhají přípravy na Hry X. letní olympiády dětí a mládeže, které proběhnou 

v Olomouckém kraji v roce 2021. Termín byl z důvodu ubytování změněn na 

27. 6. – 2. 7. 2021. Atletické soutěže proběhnou na stadionu TJ Lokomotiva 

Olomouc v režii AK Olomouc. Po ukončení sezóny bude vytvořen širší výběr 

kandidátů na LODM 2021.     Z: Rakowski 

 

2. Pro Středoškolský atletický pohár byla vzhledem k situaci zrušena krajská 

kola. Proběhne pouze Republikové finále, které se uskuteční 14. 10. 2020 

v Praze na Slávii. Na RF bylo pozváno 8 nejlepších škol z loňských účastníků 

finále. Z Olomouckého kraje to jsou družstva dívek a chlapců z Gymnázia 

Šumperk. Krajský garant čeká na oficiální zvací dopis z ČAS pro Gymnázium 

Šumperk, aby se mohlo rozhodnout, zda se RF zúčastní. Pozvaná družstva 

dostanou příspěvek na dopravu a mají zajištěno ubytování. 

Z: Novotný 

 

3. Probíhá tvorba a aktualizace krajských rekordů v mistrovských disciplínách na 

dráze mužských a ženských kategorií. Případné úpravy směřujte na statistika 

V. Klvaňu. V nejbližší době by již mělo být dopracováno a rekordy zveřejněny 

na stránkách KASO.      Z: Klvaňa 

 

4. ČAS vyhlásil výběrové řízení do systému SPS na období 2021 až 2024. 

Veškeré informace naleznete na webu ČAS: https://www.atletika.cz/cas-

informuje/vyberove-rizeni-sps-2021-2024/ z KAS Olomouc se přihlásily AK 

Olomouc, AK Šternberk, AK Prostějov, SK Přerov 1908, TJ Šumperk. 

         Z: předsedové 

 

5. KAS Olomouc uspořádá v Olomouci školení trenérů žactva 5. - 6. 12. 2020. 

Přihlásit se lze prostřednictvím online formuláře zde: 

https://registr.atletika.cz/TrainingRegistration/Coaches 

Kapacita školení se rychle plní, proto v případě zájmu neváhejte s přihláškou. 

Z: předsedové 

 

6. Byly diskutovány návrhy na úpravu soutěžního řádu družstev vzhledem 

k omezením s počty závodníků na II. lize. Konkrétní znění návrhů podá 

M. Sadil předsedovi KASO a bude dále postoupeno Soutěžní komisi ČAS. 

Z: Sadil, Dočkal 

 

https://www.atletika.cz/cas-informuje/vyberove-rizeni-sps-2021-2024/
https://www.atletika.cz/cas-informuje/vyberove-rizeni-sps-2021-2024/
https://registr.atletika.cz/TrainingRegistration/Coaches


7. Na školení rozhodčích všech stupňů se přihlašuje prostřednictvím online 

registrace na webu ČAS, kterou naleznete v sekci rozhodčích 

(https://www.atletika.cz/clenska-sekce/rozhodci/). Aktuálně je možné se 

přihlásit na školení rozhodčích pro Kameru. (Podmínka – rozhodčí 2. třídy či 

podmínečně rozhodčí 3. třídy s přihlášením na školení rozhodčích 2. třídy 

v lednu 2021), dále je možno se přihlásit na školení rozhodčích 1. třídy. 

POZOR přihlášky pouze do 30. 9. 2020 !! 

Z: předsedové 

 

8. NSA byl vyhlášen program COVID-SPORT na jejímž základě je možné žádat 

o podporu na: 

 Oblast podpory A.           provoz sportovních zařízení 

 Oblast podpory B.           organizace sportovních akcí 

 Oblast podpory C.           nájem sportovních zařízení 

Termín podávání žádosti je od 15. 6. 2020 do 30. 9. 2020. 

Doporučujeme důkladně si prostudovat „Výzvu vč. příloh a videomanuálu“, 

kterou naleznete ke stažení zde https://www.agenturasport.cz/covid-sport/ 

         Z: předsedové 

 

9. NSA byl vyhlášen program MŮJ KLUB 2021, na jejímž základě je možné 

žádat o podporu na rok 2021. 

Termín podávání žádosti je od 15. 10. 2020 do 9. 11. 2020. 

Doporučujeme důkladně si prostudovat „Výzvu“, kterou naleznete ke stažení 

zde: https://www.agenturasport.cz/ společně s informacemi o evidenci členské 

základny v rejstříku sportu https://www.rejstriksportu.cz 

         Z: předsedové 

 

10.  Připomínáme novou zákonnou povinnost zapsat Váš spolek do Evidence údajů 

o skutečných majitelích. Veškeré informace naleznete přehledně na webu 

KASO zde: 

https://www.kasolomouc.cz/index.php/2020/09/17/informace-pro-atleticke-

oddily-a-kluby-zapis-do-evidence-skutecnych-majitelu/ 

V případě potřeby se obracejte na Roberta Novotného. Z: předsedové 

 

11.  Zaslat fotodokumentace k investicím pro zveřejnění na webu KAS. 

       Z: Olomouc, Šternberk, Přerov 

 

12.  Mezikrajové utkání staršího žactva se plánuje na 19. 12. 2020 – krajský výběr 

připraví a odpovídá      Z:  Rakowski 

 

Různé – informace 

 

1. V prosinci 2020 se plánuje školení rozhodčích 3. třídy, v lednu 2021 

rozhodčích 2. třídy – bude upřesněno. 

https://www.atletika.cz/clenska-sekce/rozhodci/
https://www.agenturasport.cz/covid-sport/
https://www.agenturasport.cz/
https://www.rejstriksportu.cz/
https://www.kasolomouc.cz/index.php/2020/09/17/informace-pro-atleticke-oddily-a-kluby-zapis-do-evidence-skutecnych-majitelu/
https://www.kasolomouc.cz/index.php/2020/09/17/informace-pro-atleticke-oddily-a-kluby-zapis-do-evidence-skutecnych-majitelu/


2. V termínu 3. 10. 2020 pokračuje závodem Běh parkem ve Šternberku seriál 

Běžeckého poháru dětí a mládeže Olomouckého kraje. 

3. V Olomouci proběhnou dne 8. 12. 2020 oponentury SCM, SPS za účasti 

zástupců sekretariátu ČAS. Současně proběhnou oponentury trenérů SCM 

z AO/AK z Olomouckého kraje. 

4. V termínu 26. – 29. 11. 2020 proběhne v Ostravě Testovací sraz členů SCM, 

kteří budou zařazeni v roce 2021 viz zpravodaj SCM. 

5. Krajský přebor ve vícebojích mladšího žactva a přípravek se uskuteční 

v Šumperku dne 7. 10. 2020. 

6. Velká cena Prostějova proběhla 20. 9. 2020 za účasti P. Svobody a V. 

Veselého společně se závody atletických přípravek. 

7. K dispozici jsou u Z. Rakowského deníčky pro atletické přípravky. 

8. Z. Rakowski rozeslal ke kontrole výsledky závodníků Olomouckého kraje na 

MČR v roce 2020 a podal informace o výběru atletů do SCM pro rok 2021. 

Trenérům v Olomouckém kraji byla poslána emailem výkonnostní kritéria pro 

zařazení atletů do SCM. 

 

Příští jednání: středa 21. 10. 2020 od 9:00 hod. v klubovně AK Olomouc. 

 

Zapsal: Mgr. Robert Novotný   předseda: RNDr. Drahoslav Dočkal 


