
Zápis z 3. jednání Výboru KASO konaného 24. 8. 2022 v Olomouci 

 

Přítomni: Dočkal, Klvaňa, Pudilová, Milas, Novotný, Rakowski 

Omluveni: Hynková, Čečman 

 

Úkoly:  

 

1. Probíhají přípravy školních atletických soutěží - Středoškolský atletický pohár 

a Atletický čtyřboj. Termíny okresních a krajských kol již byly stanoveny. KF 

SAP proběhne 29. 9. v Šumperku, KF 4boje proběhne 5. 10. v Olomouci. 

Pořadatelé již pracují na vytvoření propozic, aby byly k dispozici ve školách 

před začátkem školního roku. Další organizaci a spolupráci s pořadateli a 

okresními pracovníky DDM/SVČ řeší  Z: Novotný 

 

2. Mezikrajové utkání mladšího žactva proběhne 28. 9. 2022 v Přerově. Dopravu 

zajistí J. Hynková společným autobusem po ose Šumperk-Zábřeh-Olomouc-

Přerov. Vedoucím výpravy byl jmenován Z. Rakowski. Vzhledem ke kolísavé 

výkonnosti mladšího žactva mezi jarní a podzimní částí sezóny bude nominace 

vytvořena na základě výkonů na Krajském přeboru jednotlivců 14. 9. 2022 

v Šumperku, v individuálních případech s přihlédnutím k celkové výkonnosti 

v letošní sezóně. Schválení nominace Výborem KASO proběhne 

korespondenčně 19. 9. 2022.    Z: Rakowski, Hynková 

 

3. Připravovaný projekt Sportuj jako Zátopkovi v termínu 19. 9. 2022 byl 

z důvodu problémů s financováním v původním konceptu zrušen. O 

alternativní možnosti realizace projektu bude ČAS v nejbližší době informovat 

přihlášené kluby.      Z: Novotný, předsedové 

 

4. Výbor KAS Olomouc schválil plán práce Výboru KAS Olomouc na II. pol. 

2022 viz příloha zápisu.     Z: Novotný 

 

5. Výbor KAS Olomouc bere na vědomí informaci VT SCM Zdeňka 

Rakowského o návrhu na dozařazení nových členů SCM po jarní části sezóny 

– Vojtěcha Hejtmánka, Martina Mlčocha a Ayrtona Lambertucci a návrh na 

vyřazení atletů SCM z důvodu  ukončení sportovní činnosti Ludmily 

Hřebíčkové a Adély Dostálové.    Z: Rakowski 

 

6.  Výbor KAS Olomouc jmenoval vedoucím výpravy na finále Běžeckého 

poháru mládeže Martina Sadila. Závody proběhnou 26. 11. 2022 v Rumburku 

při MČR v přespolním běhu. Výpravu bude tvořit 12 atletů a 3 členové 

doprovodu. Vedoucí výpravy zajistí vytvoření návrhu nominace, dopravu a 

ubytování.       Z: M. Sadil 

 

7. Miroslav Sadil vyjádřil rozhořčení nad situací a informoval Výbor KAS 

Olomouc o nevhodném jednání sekční trenérky chůze K. Čermákové ve vztahu 



k mateřskému klubu atletky Emy Klimentové. AK Šternberk podá oficiální 

stížnost na sekční trenérku v souvislosti s ignorací komunikace a 

nestandardními praktikami k navázání spolupráce.  Z: Sadil 

 

8. VT SCM Z. Rakowski připomněl nutnost propsání termínu absolvování platné 

zdravotní prohlídky atletů v registru ČAS.  

Důrazně tedy informujeme oddíly, aby si zkontrolovali, zda mají jejich 

atleti platnou zdravotní prohlídku a zda je tato informace zapsána 

v registru ČAS. Je velice pravděpodobné, že atleti, kteří nebudou mít 

informaci o platné zdravotní prohlídce v registru ČAS, nebudou bráni 

jako aktivní atleti a započítání do hodnocení pro chystaný projekt 

Trenérů mládeže v oddílech, který nahradí SPS.  Z: předsedové 

 

 

Různé – informace: 

 

1. Komise rozhodčích KAS plánuje školení rozhodčích III. třídy v termínu 22. 10. 

2022. Pozvánka bude včas zveřejněna na webu KASO a zaslána emailem. 

 

2. 18. 9. proběhne Velká Cena města Prostějova, propozice na webu ČAS. 

   

Termíny příštího jednání: čtvrtek 28. 9. 2022 od 15:00 v Přerově 

      

  

 

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


