
Zápis z 47. jednání Výboru KASO konaného 13. 4. 2022 v Olomouci 

 

Přítomni: Dočkal, Hynková, Pudilová, Čečman, Novotný 

Omluveni: Milas, Rakowski, Klvaňa, Sadil 

 

Úkoly:  

 

1. Výbor KAS Olomouc se shodl na možnosti účasti ukrajinských atletů v rámci 

krajských přeborů jednotlivců i družstev Olomouckého kraje. Dle zájmu bude 

operativně řešeno s řídícími soutěží či řediteli závodů jednotlivých přeborů. 

Z: pořadatelé  

 

2. Trvají práce na aktualizaci krajských rekordů v mistrovských disciplínách na 

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

         Z: Klvaňa 

 

3. Pokračují 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.  

 

Připomínáme žádost na trenéry potenciálních účastníků, aby již s předstihem 

zaslali vedoucímu výpravy fotografie závodníka (foto obličeje jako na občanku) 

nutnou k akreditaci. 

Z: Rakowski  

 

4. Pokračují přípravy atletických školních soutěží pro rok 2022. Termíny kol jsou 

již zveřejněny na webu KASO a na webových stránkách jednotlivých soutěží a 

školy se průběžně přihlašují. Další organizaci příprav řeší ve spolupráci 

s DDM/SVČ a Krajským úřadem.  

         Z: Novotný 
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Různé – informace: 

 

1. V termínu 25. - 26. 3. proběhlo v Olomouci školení TAP. Do kvalifikace trenér 

atletických přípravek bude uvedeno 13 absolventů školení z našeho kraje. 

 

2. Na webu KAS Olomouc bude založena samostatná sekce pro rozhodčí se zápisy 

z jednání komise rozhodčích KASO, s delegací hlavních rozhodčích na krajské 

závody a dalšími informacemi k této problematice - www.kasolomouc.cz 

   

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

 

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

www.kasolomouc.cz

