
Zápis z 5. jednání Výboru KASO konaného 2. 11. 2022 v Olomouci 

 

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

Omluven: Rakowski Hosté: Struhalová, Uhlíř 

 

Úkoly:  

 

1. Školní atletické soutěže 2022 proběhly v našem kraji úspěšně z organizačního i 

výsledkového hlediska. Výsledky škol z našeho kraje na Republikových finále 

viz příloha zápisu. Gratulujeme k vynikajícím výsledkům a zejména zisku 

6 medailí. Probíhají jednání o organizaci a financování školních atletických 

soutěží v roce 2023. Situace ohledně financování a organizace nevypadá moc 

příznivě a bude nejspíše změněna oproti letošnímu roku. Výbor KAS Olomouc 

doporučuje zachovat alespoň způsob organizace okresních a krajských kol ve 

spolupráci: krajský manažer ČAS – okresní pracovníci DDM/SVČ a okresní 

rady AŠSK.      Z: Novotný 

 

2. Nejúspěšnějšími atlety KAS Olomouc v kategoriích staršího žactva a dorostu 

byli vybráni: Starší žákyně – Ema Berková (TJ Šumperk), Starší žáci – Vojtěch 

Herinek (AK Olomouc), Dorostenky – Martina Mazurová (AK Olomouc), 

Ema Klimentová (AK Šternberk), Dorostenci – Vojtěch Hejtmánek (AK 

Olomouc). Závodníci budou ocenění pamětními plaketami.    
Z: Novotný 

 

3. Výbor KAS Olomouc odsouhlasil zaslaný návrh nominace na finále Běžeckého 

poháru mládeže. Prosíme zainteresované trenéry o potvrzení účasti svěřenců 

dle nominace v odpovědi v emailové korespondenci. Závody proběhnou 

26. 11. 2022 v Rumburku při MČR v přespolním běhu. Bude vypraven 

společný autobus i pro účastníky MČR z našich klubů a oddílů KAS. Za 

organizaci výpravy, dopravu a ubytování zodpovídá vedoucí výpravy Miroslav 

Sadil. Poměrné náklady na dopravu a ubytování účastníků MČR budou 

přefakturovány klubům z KASO.  Z: Miroslav 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. Krajská výprava pojede do Prahy společně autobusem v den 

závodu v brzkých ranních hodinách. Návrh nominace, upřesnění dopravy a 

vytvoření nominačního dopisu pro závodníky řeší:  Z: Rakowski 

 

5. 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 

 



6. Výbor KAS Olomouc navrhl termíny krajských halových závodů 2023. 

V příloze zápisu naleznete navržené termíny společně se závody v Ostravské 

hale. Finální verze Halové termínovky MMaS 2023 bude po jednání STK 

30. 11. 2022 a bude rozeslána emailem a zveřejněna jako obvykle na webu 

KASO.      Z: Novotný 

 

7. Výbor KAS Olomouc určil termín oponentur ČPTM Olomouckého kraje na 

7. 12. 2022 od 10:00 v Olomouci. Pozvánku s informacemi zašle VT SCM 

Zdeněk Rakowski.      Z: Rakowski 

 

8. Národní sportovní agentura zveřejnila Výzvy MŮJ KLUB 2023 a MŮJ KLUB 2023 

- Pohyb a zdraví. Více informací na uvedených odkazech z webu ČAS či 

případně na NSA. Doporučujeme důkladné prostudování a včasné podání 

žádostí!       Z: předsedové, hospodáři 

 

9. Blíží se konec termínu podávání žádostí o dotace z Olomouckého kraje 

v dotačním programu Podpora sportovní činnosti 2023. Ukončení příjmu 

žádostí je 7. 11. 2022 do 12:00. Více info na webu Olomouckého kraje.  

        Z: předsedové, hospodáři 

 

Různé – informace: 

 

1. V příloze zápisu posíláme k prostudování schválené prováděcí pokyny SPS, 

SCM + AA a VSCM účinné od 1. 1. 2023. 

2. V termínu 17. 11. 2022 proběhne v Přerově Běh 17. listopadu. K účasti zvou 

pořadatelé viz web. 

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

Pozvánka s termínem bude včas zaslána a zveřejněna. 

   

Termín příštího jednání: středa 7. 12. 2022 od 9:00 v Olomouci 

      

  

 

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

https://www.kasolomouc.cz/index.php/terminova-listina/
https://www.kasolomouc.cz/index.php/terminova-listina/
https://www.atletika.cz/cas-informuje/vyzva-muj-klub-2023/
https://www.atletika.cz/cas-informuje/vyzva-muj-klub-2023-pohyb-a-zdravi/
https://www.atletika.cz/cas-informuje/vyzva-muj-klub-2023-pohyb-a-zdravi/
https://www.olkraj.cz/aktualni-dotacni-programy-cl-5738.html#06_%20Sport%20a%20volný%20čas
http://www.atletikaskprerov.cz/

