
Zápis z 44. jednání Výboru KASO konaného 12. 1. 2022 v Olomouci 

 

Přítomni: Dočkal, Rakowski, Hynková, Milas, Pudilová, Čečman, Pudilová, Klvaňa 

Omluveni: Novotný 

 

Úkoly: 

     

1. Výbor KAS Olomouc rozhodl o svolání řádné volební Valné hromady KAS 

Olomouc v termínu 21. 4. 2022. Pozvánka a další náležitosti budou včas 

zveřejněny.        Z: Novotný 

 

2. Výbor KAS Olomouc schválil návrh rozpočtu KAS Olomouc na rok 2022 viz 

příloha zápisu.       Z: Novotný, Dočkal 

 

3. Probíhají finální přípravy KP žactva v Ostravě 29. 1. 2022. Byl aktualizován 

časový pořad. Propozice jsou zveřejněny na webu ČAS. Rozhodčí budou 

delegování z Ostravy.      Z: Pudilová, Novotný 

 

4. Výbor KASO se usnesl o vytvoření prezentačních roll-upů KAS Olomouc 

k využití na soutěžích a dalších akcích KASO.   Z: Novotný 

 

5. Připomínáme podání přihlášky Vašeho klubu či oddílu k činnosti v roce 2022. 

Přihlášku podáte opět jednoduše online v registru ČAS v termínu od 7. do 

31. 1. 2022. Více informací naleznete na webu ČAS: 

          Z: předsedové  

 

6. Výbor KASO delegoval řídící soutěží pro krajské soutěže družstev 2022. 

Řídící pro soutěž přípravek bude T. Dočkal, pro soutěž mladšího žactva David 

Uhlíř a pro soutěž staršího žactva J. Hynková. Pro soutěže přípravek a 

mladšího žactva připraví řídící nové koncepty soutěží k diskuzi a schválení. 

(mohou vycházet z materiálu Komise mládeže ČAS – Atletická všestrannost.)

        Z: Dočkal T., Uhlíř 

 

7. Proběhne aktualizace krajských rekordů v mistrovských disciplínách na dráze 

za rok 2021.        Z: Klvaňa 

 

8. Probíhají přípravy atletických školních soutěží pro rok 2022. Krajská finále  

budou rozdělena takto: KF Středoškolského atletického poháru – Šumperk, KF 

Poháru Rozhlasu – Olomouc, KF Štafetového poháru – Šumperk. Další 

organizaci příprav řeší ve spolupráci s DDM/SVČ a Krajským úřadem. 

         Z: Novotný 

https://registr.atletika.cz/Account/LogOn?ReturnUrl=%2f
https://www.atletika.cz/cas-informuje/prihlasky-atletickych-oddiluklubu-k-cinn5/


 

9. Olomoucký kraj má již vypsány Dotační programy pro oblast sportu v roce 

2022.  

Více informací o jednotlivých dotačních titulech včetně jejich pravidel a 

termínů pro podávání žádostí na webu Ol. kraje.  

Aktuálně: 
Program na podporu a rekonstrukci sportovních zařízení v obcích Olomouckého kraje – termín podání žádostí  

17.1. – 4.2. 2022 
Program na podporu sportovních akcí konaných v regionu Olomouckého kraje – termín podání žádostí  17.1. 

 11.2. 2022 
Dotace na získání trenérské licence – podání žádostí  3.3. – 14.4. 2022 (žádost může podat jen fyzická 

osoba,trenér)        Z: předsedové  

 

10. Výbor KAS Olomouc navrhl termíny a pořadatele soutěží krajských přeborů 

jednotlivců a družstev. Termínovka KAS Olomouc 2022 bude v nejbližší době 

zpracována a rozeslána klubům KASO a zveřejněna na našem webu.  

        Z: Novotný, Klvaňa 

 

11. Je možné si znovu objednat trička pro rozhodčí - s krátkým/dlouhým 

rukávem/polo. Objednávka probíhá opět společně za celý KAS za 

zvýhodněnou cenu a bude realizována 28. 2. 2022. Objednávkový formulář viz 

příloha zápisu. V případě zájmu zašlete požadovaný počet kusů s velikostmi 

na:  rnovotny@atletika.cz    Z: Novotný 

 

Různé – informace 

 

1. Výbor KAS Olomouc souhlasí s výsledky výběrového řízení do projektu T-

SCM 2022 bez připomínek. 

 

Příští jednání: středa 16. 2. 2022 od 9:00 v klubovně AK Olomouc. 

 

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

https://www.olkraj.cz/aktualni-dotacni-programy-cl-5356.html#06_%20Sport%20a%20volný%20čas
https://www.kasolomouc.cz/
mailto:rnovotny@atletika.cz

