
Zápis z 1. jednání Výboru KASO konaného 25. 5. 2022 v Olomouci 

 

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

Omluveni: Klvaňa, Sadil 

 

Úkoly:  

 

1. Byla schválena nominace závodníků na LODM 2022 viz příloha zápisu. 

Trenérské zajištění výpravy – vedoucí výpravy Zdeněk Rakowski, trenéři – 

Libor Kalas, Jana Trnečková, Hanka Pražáková, Katarina Berková.  Další 

organizaci a informace pro účastníky řeší   Z: Rakowski 

 

2. Školní soutěže v jarní části roku 2022 proběhly úspěšně. Poděkování za 

perfektní spolupráci patří pořadatelům okresních a krajských kol, zástupcům 

okresních DDM/SVČ a Olomouckému kraji. Na RF Štafetového poháru 

postoupila z našeho kraje ZŠ Šumperk Sluneční. Postupy na RF Poháru 

rozhlasu se řeší do 31. 5. 2022. Krajské finále Atletického trojboje proběhne 

15. 6. v Šumperku. Uvažuje se o uskutečnění Atletického čtyřboje v podzimní 

části sezóny.        Z: Novotný 

 

3. Proběhla diskuze o návrzích na změnu stanov ČAS. Předseda KAS Olomouc 

Drahoslav Dočkal byl pověřen reflektovat závěry z této diskuze při dalších 

jednáních v atletickém hnutí     Z: Dočkal 

 

4. Valná Hromada KAS Olomouc proběhla v pořádku. Zápis a další dokumenty 

byly v termínu zveřejněny a zvolení členové výboru zaslali čestná prohlášení 

k uvedení do spolkového rejstříku.    Z: Novotný 

 

5. Připomínáme, že dle jednání STK Moravy ze dne 12. 1. 2022 se od letošního 

roku platí startovné v soutěžích MMaS jednotlivců. Platby startovného je 

možné platit v hotovosti přímo na závodech či se domluvit s pořadatelem na 

vystavení faktury.      Z: Dočkal, Novotný 

 

6. Výbor KAS Olomouc pověřil R. Novotného vytvořením návrhu na rozdělení 

vybavení, které bylo pořízené pro LODM. Jedná se o laťky na skok do výšky, 

závodní koule a oštěpy.      Z: Novotný 

 

7. Na 3. kolech soutěží družstev KP mladšího a staršího žactva proběhne 

secvičení reprezentačních štafet na 4x60 m našeho kraje na LODM. Štafety 

poběží mimo soutěž v rámci KP.    Z: Rakowski 



Různé – informace: 

 

1. SK Hranice s největší pravděpodobností zahájí v letošním roce plánovanou 

rekonstrukci stadionu. 

   

Termíny příštího jednání: čtvrtek 30. 6. 2022 od 14:00 ve velké klubovně AK 

Olomouc (v té době VIP při LODM) 

       

 

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


