
Zápis z 38. jednání Výboru KASO konaného 26. 5. 2021 v Olomouci 

 

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

Hosté: Uhlíř, Dočkal T., Kopecký, Struhalová 

 

Úkoly:  

 

1. Proběhla diskuze nad úpravou termínů krajských soutěží a potřebnými 

opatřeními k uspořádání soutěží v souvislosti s platnými hygienickými 

nařízeními. Kompletní přehled aktualizovaných termínů KP a soutěží MMaS 

viz příloha zápisu. Nové termíny KPD: 

 

Starší žactvo – 1. kolo 3. 6. Hranice, 2. kolo 16.6. Olomouc,  

3. kolo 24.6. Šumperk 

 

Mladší žactvo – 1. kolo 2. 6. Olomouc, 2. kolo 15. 6. Šumperk,  

3. kolo 29.6. Prostějov 

 

Přípravky – 1. kolo 1. 6. Šumperk, 2. kolo 17. 6. Prostějov,  

3. kolo 23. 6. Olomouc 

 

Řídící soutěží KPD pošlou aktualizované zpravodaje s veškerými informacemi. 

Ve zpravodajích a propozicích závodů je nutné uvést informace o povinném nošení 

respirátorů pro nesoutěžící účastníky po celou dobu soutěže. Účastníci soutěží 

(včetně pořadatelů, rozhodčích, trenérů atp.) musí splňovat platné nařízení o 

povinném testování (AG test ne starší 72 hodin k začátku soutěže, PCR testy ne starší 

7 dní) či potvrzení o očkování, nebo potvrzení o prodělaném onemocnění atp. přesně 

dle aktuálně platných nařízení Vlády ČR. Vedoucí družstev spolu se soupiskou 

družstva předají na každém kole řídícím pracovníkům přehled svých členů spolu 

s potvrzeními o testování/očkování/prodělání onemocnění či Čestné prohlášení 

zákonných zástupců o této skutečnosti (vzor Čestného prohlášení v příloze tohoto 

zápisu). Dále se důrazně doporučuje pořadatelům upravit rozmístění nezávodících 

účastníků na tribunách.    

Z: řídící soutěží – T. Dočkal, Kopecký, Hynková, pořadatelé 

 

2. Atleti Spolu – 2. 6. 2021 se uskuteční projekt Českého atletického svazu, který 

bude mít za cíl návrat dětí k atletice, nastartování a podporu fungování klubů. 

Jde o volné navázání na úspěšnou akci Spolu na startu, která se uskutečnila v 

roce 2020. Letos nebude cílem začít závodit, ale obecně návrat k atletice – 

pravidelným tréninkům, závodům, náboru členů apod. Kromě TJ Spartak 

Přerov se do tohoto projektu přihlásily všechny kluby a oddíly KASO. 

Materiály k této akci budou předány na 1. kole KPD přípravek 1. 6. 

v Šumperku či individuálně. Podrobnosti a koordinaci s kluby a oddíly řeší R. 

Novotný. V rámci této akce proběhne také Virtuální běh. Veškeré podrobnosti 



byly zaslány přihlášeným klubům a jsou dostupné na webu KASO.  

         Z: Novotný 

 

3. Vyhodnocení Běžeckého poháru mládeže Ol. kraje 2020 proběhne v rámci 

jednoho ze závodů letošního ročníků. Bude upřesněno vzhledem k současným 

omezením s pořádáním závodů.    Z: Sadil 

 

4. Stále chybí zástupci komise rozhodčích za Přerov a Prostějov. Je nutné 

delegovat členy za tyto kluby. Z: Pudilová, AK Prostějov, SK Přerov 1908 

 

5. Byla zahájena spolupráce s p. Renatou Struhalovou, členkou dozorčí rady 

ČAS. Domluveno vzájemné informování se o činnosti. Koordinaci dostal za 

úkol R. Novotný. Děkujeme za návštěvu na schůzi Výboru KAS Olomouc a 

těšíme se na spolupráci.      Z: Novotný 

 

6. Martin Sadil úspěšně obhájil diplomovou práci obsahující problematiku 

atletické infrastruktury ČR a statistických dat o vývoji členské základny ČAS. 

Práce by mohla být přínosem pro atletické hnutí a mohla by navázat na činnost 

krajských manažerů ČAS v souvislosti s pasportizací atletických sportovišť a 

analýzou aktuálně využitelných atletických stadionů. R. Novotný si domluví 

s Martinem Sadilem schůzku a dořeší podrobnosti.     

         Z: Novotný 

 

7. KASO podá žádost o dotaci z Olomouckého kraje v programu Podpory 

sportovní činnosti dětí a mládeže Olomouckého kraje v roce 2021. Termín 

podání žádosti 4. 6. – 23. 7. 2021.    Z: Novotný, Dočkal 

 

 

Různé – informace 

 

1. SK Hranice podal žádost na NSA k dotaci na rekonstrukci stadionu. 

2. Drahoslav Dočkal byl zvolen členem krajské rady OLKO ČUS. Miroslav Sadil 

byl zvolen členem revizní komise OLKO ČUS. Gratulujeme. 

3. Ludmila Pudilová, Jan Navrátil a Iva Machová se stali členy komise 

rozhodčích ČAS. Zdeněk Rakowski se stal členem komise mládeže ČAS. 

Martin Sadil se stal členem arbitrážní rady ČAS. Gratulujeme. 

4. Na podzim 2021 se plánuje uspořádání školení rozhodčích 3. třídy v Zábřeze a 

v případě většího zájmu také v Olomouci. 

 

 

Příští jednání: středa 23. 6. 2021 od 13:30 v klubovně AK Olomouc 

 

 

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


