
Zápis z 46. jednání Výboru KASO konaného 16. 3. 2022 v Olomouci 

 

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

Omluveni: Milas, Rakowski, Klvaňa 

 

Úkoly: 

     

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

Olomouc v termínu 21. 4. 2022. Pozvánka byla rozeslána na sídla členů KAS, 

zveřejněna na webu KAS. Volit se bude 8 členů Výboru KAS, předseda KAS a 

revizor KAS na následující volební období. 

Předseda KAS jmenoval tajemníkem volební komise Zdeňka Rakowského, bytem 

tř. Kosmonautů 1066/24, 779 00 Olomouc, email: zrakowski@atletika.cz, tel.: 

777140357.  

Podle čl. 4 odst.1 a 2 Volebního řádu valných hromad KAS: 

(1) Návrh kandidáta na člena výboru KAS, předsedu KAS a revizora KAS je 

oprávněn podat delegát valné hromady (dále jen „delegát“) nebo člen KAS. 

(2) Návrh kandidáta se podává tajemníkovi písemně nejpozději 10 dnů před 

konáním valné hromady a obsahuje: 

a) jméno a příjmení kandidáta, 

b) funkci, pro kterou je kandidát navrhován, 

c) písemný souhlas kandidáta s volbou, 

d) jméno nebo název navrhovatele a 
e) datum a podpis navrhovatele.    Z: Novotný 

2. Model společného KP žactva se Zlínským krajem v ostravské hale se osvědčil 

a zůstane zachován i v příštím roce. Již byly zarezervovány termíny – KP 

žactva neděle 29. 1. 2023, KP dorost-dospělí neděle 12. 2. 2023.  

         Z: Dočkal, Novotný 

 

3. Připomínáme Úhradu soutěžních poplatků za soutěže družstev dospělých. 

Veškeré informace na webu ČAS v sekci ČAS Informuje a na níže uvedeném 

odkazu. 

https://www.atletika.cz/cas-informuje/soutezni-poplatky-za-souteze-druzstev-

2022/ 

Termín úhrady poplatku je do 31. 3. 2022. 

Zatím k 17.3. chybí: SK Přerov 1908, AK Prostějov 

 

4. Připomínáme Stanovení výše členského příspěvku ČAS pro rok 2022 a jeho 

splatnosti. Veškeré informace včetně výpočtu příspěvku naleznete na webu 

ČAS v sekci ČAS Informuje a na níže uvedeném odkazu. 

https://www.atletika.cz/cas-informuje/stanoveni-vyse-clenskeho-prispevku-

cas-p4/ 

Termín úhrady členského příspěvku je do 31. 3. 2022. 
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Zatím chybí k 17.3.: AK Olomouc, TJ Liga stovkařů Olomouc, AK 

Prostějov, SK Přerov 1908, TJ Spartak Přerov, TJ Šumperk, TJ Uničov, 

TJ Sokol Nová Hradečná. 
          Z: předsedové  

 

5. 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. Po diskuzi na Výboru KAS 

připraví řídící soutěží přípravek a mladšího žactva drobné úpravy konceptů 

jednotlivých soutěží pro rok 2022. Na těchto úpravách se Výbor KAS usnesl a 

řídící o nich informují ve svých úvodních zpravodajích a zakomponují je do 

letošních propozic.      Z: Dočkal T., Uhlíř 

 

6. Probíhá aktualizace krajských rekordů v mistrovských disciplínách na dráze za 

rok 2021. Již bylo zasláno na klubu a oddíly ke korekcím.   

          Z: Klvaňa 

 

7. Probíhají přípravy LODM 2022, kdy atletické soutěže proběhnou na stadionu 

TJ Lokomotiva Olomouc v termínu 28. – 30. 6. 2022.  

 

Krajský výběr se bude skládat z 9 starších žáků, 9 starších žákyň, 7 mladších 

žáků a 7 mladších žákyň, vedoucího výpravy Zdeňka Rakowského a 4 trenérů. 

Zájemci z řad trenérů, kteří by se LODM chtěli zúčastnit a budou mít ve výpravě 

své svěřence, se již mohou vedoucímu výpravy hlásit (zrakowski@atletika.cz) 

 

Výprava bude ubytována společně v Olomouci. Finální nominace závodníků 

proběhne po schválení Výborem KAS 25. 5. 2022. V nominaci se bude vycházet 

z aktuální výkonnosti závodníků dle statistiky sezóny na dráze 2022, bude také 

zohledněna potenciální šance závodníků uspět vzhledem ke konkurenci 

v disciplíně. Proběhnou také 3 nominační závody, na jejichž výsledky bude při 

tvorbě nominace brán zřetel – 8. 5. Malá cena města Olomouce, 1. kola KP 

družstev (17. 5. mladší žactvo Přerov, 18. 5. starší žactvo Šumperk) a 24. 5. 

Nominační závody v Přerově.  

 

Po halové sezóně 2022 zaslal vedoucí výpravy předběžný nástřel nominace a 

žádáme trenéry potenciálních účastníků, aby již s předstihem zaslali vedoucímu 

výpravy fotografie závodníka (foto obličeje jako na občanku) nutnou k akreditaci. 

Z: Rakowski  

 

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. 

Termíny kol jsou již zveřejněny na webu KASO. 

         Z: Novotný 
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9. Reprezentanti ČR zařazení v reprezentačních výběrech ČAS pro rok 2022 či ti, 

kteří reprezentovali ČR v roce 2021 mohou do 1. 4. 2022 stále žádat o dotaci 

na Olomouckém kraji v dotačních titulech Podpora reprezentantů ČR a 

Podpora reprezentantů ČR do 21 let. V případě pomoci s vypracováním žádosti 

se neváhejte obrátit na Roberta Novotného (rnovotny@atletika.cz , 

603948958).      Z: Novotný 

 

10.  Členové KAS, kteří mají ve svém klubu/oddílu SPS ČAS vznesli na Výboru 

KAS dotaz ohledně pokynů k fakturaci příspěvku na zajištění SPS. Dotaz bude 

postoupen na ČAS.     Z: Dočkal 

 

11. Výbor KAS se usnesl o uskutečnění KP jednotlivců a družstev přípravek ve 

vícebojích, který proběhne v termínu 10. 10. 2022 v Olomouci. Dále proběhne 

také tradiční KP jednotlivců a družstev ve vícebojích mladšího žactva 

v původním termínu 12. 10. 2022 v Přerově. Z: pořadatelé 

 

12. Prosíme o předání informace o případném zájmu zapojení ukrajinských dětí ve 

Vašich klubech/oddílech do aktivit klubu. Tedy, zda jste již zaznamenali zájem 

o atletiku těchto dětí ve Vašem klubu/oddílu, zda již k Vám nějaké děti/atleti 

docházejí na tréninky, či zda již máte zájem někoho evidovat/registrovat. 

Zjištění aktuální situace je důležité pro řešení možností evidence/registrace 

cizinců (již vypršel termín pro standardní registraci zahraničních atletů) a další 

náležitosti (úrazové pojištění…) Děkujeme za zpětnou vazbu, kterou prosím 

směřujte na krajského manažera: rnovotny@atletika.cz 

Z: Novotný 

Různé – informace: 

 

1. KASO podal žádost o interní grant OLKO ČUS 2022 a bude s ním nakládáno 

stejně jako v předchozích letech na podporu závodníků zařazených do výběru na 

LODM 2022. 

2. Výbor KAS delegoval za KAS Olomouc řídícího soutěže pro Gigant Miroslava 

Sadila – pro soutěž družstev dorostenců. 

3. Byl zahájen letošní ročník Běžeckého poháru dětí a mládeže Olomouckého 

kraje. Přehled závodů a další informace o BP 2022 naleznete na webu: 

https://bezecky-pohar-olomouckeho-kraje.webnode.cz/kalendar-zavodu/kalendar-

zavodu-2022/    

Termíny příštích jednání:  středa 13. 4. 2022 od 9:00 v klubovně AK Olomouc 

     středa 25. 5. 2022 od 15:00 v klubovně AK Olomouc 

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