
Zápis ze 4. jednání Výboru KASO konaného 28. 9. 2022 v Přerově 

 

Přítomni: Dočkal, Klvaňa, Pudilová, Novotný, Rakowski 

Omluveni: Hynková, Čečman, Milas 

 

Úkoly:  

 

1. Krajské finále SAP proběhne 5. 10. v Šumperku, Krajské finále 4boje pro starší 

žactvo proběhne 5. 10. v Olomouci. Do republikových finále postupuje vítězné 

družstvo z krajského finále v každé soutěži. Propozice jsou zveřejněny, 

postupující školy na krajská finále byly osloveny k účasti. Další organizaci a 

spolupráci s pořadateli a okresními pracovníky DDM/SVČ řeší   

        Z: Novotný 

 

2. Projekt Sportuj jako Zátopkovi v termínu 19. 9. 2022 proběhl úspěšně na všech 

místech v našem kraji, která byla přihlášena. Bohužel nám úplně nepřálo 

počasí, proto na některých místech se uskutečnil v upravené verzi ve vnitřních 

sportovištích.     Z: Novotný, předsedové 

 

3. 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. Úkol trvá.     Z: M. Sadil 

 

4. Výbor KAS Olomouc jmenoval vedoucím výpravy na Mezikrajové utkání 

družstev staršího žactva Zdeňka Rakowského. Závody proběhnou 10. 12. 2022 

v hale v Praze. Po upřesnění rozsahu disciplín, počtu závodníků a časového 

pořadu bude vytvořena nominace a rozhodnuto o dopravě závodníku a 

doprovodu z našeho KAS.    Z: Rakowski 

 

5. Miroslav Sadil navrhl uspořádání krajského přeboru jednotlivců mladšího 

žactva pro rok 2023 v rámci 3. kola soutěže krajského přeboru družstev 

mladšího žactva v jarní části sezóny. Na základě návrhu termínovky na rok 

2023 bude upřesněno.     Z: výbor KASO 

 

6. V termínu 30. 11. 2022 proběhne v Olomouci tradiční setkání zástupců 

moravských STK, předsedů, manažerů, hospodářů a řídících pracovníků 

soutěží k návrhu halové termínovky 2023, termínovky 2023 na dráze a mimo 

dráhu. Výbor KAS prodiskutoval připomínky a náměty k letošní organizaci 

soutěží MMaS a přednese je na tomto jednání. Z: Novotný, Dočkal 

 

7. Připomínáme platný systém vzdělávání trenérů. Zejména s odkazem na končící 

planost kvalifikace některých trenérů z našeho kraje. Kreditní systém - 

k obnovení platnosti kvalifikace je nutné získat 10 kreditů za 4 leté období 



platnosti kvalifikace. Kredity je možné získávat účastí na vzdělávacích akcích, 

lektorskou činností atd. Veškeré informace, včetně pozvánek na vzdělávací 

akce jsou dostupné na webu ČAS - https://www.atletika.cz/clenska-

sekce/treneri/vzdelavaci-akce/     Z: předsedové 
 

8. Výbor KAS Olomouc schválil doporučení investičních akcí pro 

TJ Lokomotiva Olomouc, TJ Šumperk, AK Prostějov a AK Šternberk.  

Z: Dočkal, předsedové 

 

Různé – informace: 

 

1. Komise rozhodčích KAS uspořádá školení rozhodčích III. třídy v termínu 

22. 10. 2022. Kapacita účastníků bude ještě navýšena, stále je možné se hlásit na 

webu ČAS. 

2. Prolongační seminář pro rozhodčí proběhne online formou do konce roku 2022. 

Pozvánka s termínem bude včas zaslána a zveřejněna. 

3. Družstvo mladšího žactva KAS Olomouc obsadilo 2. místo na Mezikrajovém 

utkání 28. 9. 2022 v Přerově. Gratulujeme. 

4. AK Olomouc plánuje uspořádat na podzim školení trenérů TAP, školení bude 

uzavřené pouze pro zájemce z KAS Olomouc. Pozvánka bude včas zaslána a 

zveřejněna. 

4. V termínu 4. – 5. 11. 2022 proběhne v Praze seminář ČPTM. Účastníci již byli 

pozváni přímo z ČAS. 

5. V termínu 3. a 4. 10. 2022 proběhne v Praze trenérský aktiv ČAS včetně 

semináře pro trenéry z klubů. Stále je možné se přihlašovat. Více na WEBU ČAS. 

   

Termíny příštího jednání: středa 2. 11. 2022 od 9:00 v Olomouci 

      

  

 

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

https://www.atletika.cz/clenska-sekce/treneri/vzdelavaci-akce/
https://www.atletika.cz/clenska-sekce/treneri/vzdelavaci-akce/
https://www.atletika.cz/cas-informuje/pozvanka-na-seminar-pro-cleny-rozsireni-tr-cas-a-t/

