
Zápis z 6. jednání Výboru KASO konaného 7. 12. 2022 v Olomouci 

 

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

Omluven: Milas  

 

Úkoly:  

 

1. Výbor KAS Olomouc odsouhlasil návrh rozpočtu KAS na rok 2023 (viz 

příloha zápisu). Upozorňujeme na navýšení startovného v soutěžích družstev 

KAS na 3000Kč/družstvo v kategorii přípravek a 3500Kč/družstvo 

v kategoriích žactva. Startovné v soutěžích družstev bude fakturováno po 

ukončení výběru Přihlášek k soutěžím družstev. Dále upozorňujeme na výběr 

startovného v Krajském přeboru jednotlivců v hale ve výši 100 Kč/start. 

Startovné v soutěži KP jednotlivců v hale bude fakturováno z KAS 

oddílů/klubům po uskutečnění KP dle skutečně nastoupených startů.  

       Z: Novotný, Dočkal 

 

2. Dne 7. 12. 2022 byl klubům a oddílům KAS emailem rozeslán formulář pro 

Přihlášky k soutěžím družstev 2023 včetně přihlášení k zájmu o pořadatelství 

utkání MMaS a Krajských přeborů jednotlivců či družstev. Prosíme o včasné 

vyplnění formuláře a jeho zaslání do 18. 12. 2022 dle pokynů v emailu.  

Přihlášku k ligovým soutěžím družstev dospělých ještě prosím vyplňte i na 

tomto odkazu na webu ČAS.   Z: předsedové, Novotný 

 

3. V termínu 26. 11. 2022 proběhlo v Rumburku při MČR v přespolním běhu 

Finále běžeckého poháru mládeže. Reprezentace KAS Olomouc bohužel 

nenavázala na vynikající úspěchy z předchozích ročníků a odjela letos bez 

medaile. Štafeta mladšího žactva ve složení Mikuláš Poštulka (TJ Sokol Nová 

Hradečná), Matyáš Řehák (AK Olomouc), Sabina Tvrdoňová (SK Hranice) a 

Klára Němcová (AK Prostějov) skončila na 11. místě. Štafeta staršího žactva 

ve složení Tobiáš Toman (AK Olomouc), Dan Nesvadba (AK Šternberk), Ema 

Berková (TJ Šumperk) a Klára Fendrychová (AK Olomouc) skončila na 9. 

místě. Štafeta dorostu ve složení Filip Coufal (AK Olomouc), Šimon Spurný 

(AK Šternberk), Ema Klimentová (AK Šternberk) a Hana Skácelová (AK 

Olomouc) vybojovala naše nejlepší umístění, velice bojovným výkonem a 

chvályhodným nasazením skončila na 5. místě. Děkujeme všem za 

reprezentaci. 

 

4.  Výbor KAS Olomouc navrhl nominovat do ankety Sportovec Olomouckého 

kraje 2022 Martinu Mazurovou (AK Olomouc), Evu Kubíčkovou (AK 

Olomouc), družstvo juniorů AK Olomouc, Jakuba Héžu (AK Olomouc) a 1 

nejúspěšnějšího handicapovaného sportovce (návrh doplní V. Šebečková). Za 

zaslání vyplněných nominačních listů na OLKO ČUS ve stanoveném termínu 

Z: Novotný 

 

https://www.atletika.cz/cas-informuje/prihlaska-k-ligove-soutezi-druzstev-a-pr1/


5. V termínu 15. 12. 2022 proběhne ve Šternberku slavnostní vyhlášení 

Běžeckého poháru dětí a mládeže Olomouckého kraje 2022. Kompletní 

výsledky naleznete zde. Pozvánku na vyhlášení zašle oceněným 

        Z: Sadil 

 

6. V termínu 30. 11. 2022 proběhlo 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. Zápis z tohoto jednání včetně tabulky Přehled úhrad pořadatelům 

MMaS a Termínové listiny moravských halových soutěží 2023 viz příloha 

tohoto zápisu.      Z: Novotný, Dočkal 

 

7. Výbor KAS Olomouc projednal a odsouhlasil Hodnocení SPS 2022 v našem 

kraji pro Oponentury ČPTM 7. 12. 2022.   Z: Dočkal 

 

8. Výbor KAS Olomouc navrhl řídícího soutěže pro Mistrovství Moravy a 

Slezska družstev mládeže v kategorii dorostenců Miroslava Sadila.  

        Z: Novotný 

 

9. Upozorňujeme na vypsání dotací z Olomouckého kraje: 

Dotace na získání trenérské licence (příjem žádostí od 13.1. - 27.1.2023) 

Podpora mládežnických reprezentantů ČR (do 21 let) z Olomouckého kraje 

(příjem žádostí od 13.1. - 27.1.2023) 

Program na podporu handicapovaných sportovců v Olomouckém kraji v roce 

2023 (příjem žádostí od 13.1. - 27.1.2023) 

Více informací na webu Olomouckého kraje.  

Z: předsedové 

 

10.  Pro podání žádosti o dotaci z Olomouckého kraje v programu Podpora 

mládežnických reprezentantů ČR je nutné přiložit Potvrzení o reprezentaci. Pro 

atlety, kteří budou uvedeni v Reprezentačních výběrech ČAS 2023 stačí tento 

dokument (byl již schválen Předsednictvem ČAS a bude brzy zveřejněn na 

webu ČAS). Pro atlety, kteří reprezentovali ČR (například na Mezistátním 

utkání) a nebudou v Reprezentačních výběrech ČAS 2023 vystaví Sportovní 

oddělení ČAS toto Potvrzení. Souhrnnou žádost o vystavení potvrzení na ČAS 

zašle a atletům předá      Z: Novotný 

 

11. Výbor KAS Olomouc má podnět pro Organizační komisi ČAS k úpravě 

účinnosti přestupu v přestupním období 1. – 30. 11. Navrhujeme, aby účinnost 

přestupu v tomto přestupním období byla až k 1. 1. následujícího roku (nikoliv 

jako nyní k 1. 12.). Z důvodu konání Mezikrajových utkání žactva v prosinci a 

možných komplikací s nominacemi. Za podání podnětu odpovídá 

Z: Novotný 

 

https://bezecky-pohar-olomouckeho-kraje.webnode.cz/vysledky/rocnik-2022/
https://www.olkraj.cz/aktualni-dotacni-programy-cl-5738.html#06_%20Sport%20a%20volný%20čas


12. Národní sportovní agentura prodloužila termín podávání žádostí o dotaci ve 

výzvách MŮJ KLUB 2023 a MŮJ KLUB 2023 - Pohyb a zdraví do 30. 12. 2022. Více 

informací na uvedených odkazech z webu ČAS či případně na NSA. 

Doporučujeme důkladné prostudování a včasné podání žádostí! Upozorňujeme 

na nutnost podání žádosti pouze DATOVOU ZPRÁVOU v souladu s bodem 

11.5. Výzvy . Nejen pro tyto účely apelujeme na oddíly/kluby, kteří ještě 

datovou schránku nevlastní, aby neotáleli s jejím zřízením. 

        Z: předsedové, hospodáři 

 

Různé – informace: 

 

1. Prolongační seminář pro rozhodčí proběhne online formou 14. 12. 2022. 

2. V termínu 11. 1. 2023 od 17:30 proběhne tradiční losovací schůze rozšířené 

STK Moravských klubů.  

3. V termínu 7. 1. 2023 proběhne školení rozhodčích 2. třídy. Pozvánku s dalšími 

informacemi rozešle L. Pudilová. 

   

Termín příštího jednání: středa 11. 1. 2023 od 15:30 v Olomouci 

      

  

 

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

https://www.atletika.cz/cas-informuje/vyzva-muj-klub-2023/

