
Zápis z 39. jednání Výboru KASO konaného 23. 6. 2021 v Olomouci 

 

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

 

Úkoly:  

 

1. Soutěže KPD probíhají podle plánu. Řídící soutěží pošlou závěrečné 

zpravodaje a určí postupující do Semifinále MMaS (Olomoucký + 

Jihomoravský kraj). Postupuje prvních 5 družstev z KPD. Semifinále pro 

mladší žactvo se bude konat 26. 9. v Brně. Semifinále pro starší žactvo bude 

2. 9. ve Znojmě - Návrh na změnu pořadatele z důvodu dopravní dostupnosti a 

konání ve všední den. Připomínáme úhradu poplatků za účast družstev – info 

šlo emailem. Také prosíme pořadatele jednotlivých kol KPD o fakturaci za 

uspořádání.     Z: řídící soutěží, Novotný, pořadatelé 

     

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

jednoho ze závodů letošního ročníků. Bude upřesněno  Z: Sadil 

 

3. Stále chybí zástupce komise rozhodčích za Přerov. Je nutné delegovat člena do 

komise. Za AC Prostějov byla delegována p. Světlíková. 

       Z: Pudilová, SK Přerov 1908 

 

4. 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 

 

5. 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 

 

6. Výbor KAS Olomouc navrhl pro zařazení do Sportovně talentované mládeže 

OLKO ČUS pro rok 2021: K. Černockou (AK Šternberk), L. Hřebíčkovou 

(AK Šternberk) a A. Levkovou (AK Olomouc). Vyplněné žádosti podá na 

ČUS do 30. 6. 2021      Z: Dočkal 

 

7. Vedoucí SCM Zdeněk Rakowski zhodnotil průběh sezóny na dráze po MČR ve 

vícebojích a po MČR dorostu a juniorů jako úspěšný. Dále podal informace 

z činnosti Komise mládeže ČAS. V příloze zápisu námět na zamyšlení se nad 

koncepcí pojetí soutěží družstev mladšího žactva - "Návrat k všestrannosti" a 

také pracovní verze dokumentu Metodika přípravy dětí a mládeže v atletice. 



Výbor KASO projedná na listopadové schůzi úpravu formátu soutěží KPD 

přípravek a mladšího žactva 2022.   Z: Výbor KASO, Rakowski 

 

8. V aktualizované termínové listině došlo opět k několika úpravám. Mistrovství 

Moravy a Slezska ve vícebojích všech kategorií proběhne v termínu 10. – 11. 

7. 2021. Dále chybí pořadatel pro Mistrovství Moravy a Slezska mladšího 

žactva – návrh 18. 9. Olomouc. Bude upřesněno a aktuální termínovka poslána 

mailem a zveřejněna na webu KASO.   Z: Novotný 

 

Různé – informace 

 

1. Proběhlo vyhodnocení účasti v projektu Atleti spolu – den s českou atletikou. 

V Olomouckém kraji se zapojily téměř všechny kluby a oddíly. Děkujeme 

všem zapojeným klubům a oddílům za účast a pořadatelům za perfektní 

přípravu akcí. Článek o projektu na webu KASO. 

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

v případě většího zájmu také v Olomouci. 

3. Z programu na Podporu reprezentantů ČR z Olomouckého kraje bylo letos 

podpořeno 17 našich atletů v částce celkem 356 500 Kč. 

4. Dokončuje se výstavba stadionu ve Šternberku a rekonstrukce stadionu 

v Přerově. V průběhu léta již začne provoz na obou stadionech. Na září 2021 

jsou již naplánovány zahajovací závody. 

 

 

 

Příští jednání: středa 25. 8. 2021 od 9:00 v klubovně AK Olomouc 

 

 

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

https://www.kasolomouc.cz/index.php/2021/06/03/atleti-spolu-den-s-ceskou-atletikou-olomoucky-kraj/

