
Zápis z 7. jednání Výboru KASO konaného 11. 1. 2023 v Olomouci 

 

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

Milas 

 

Úkoly:  

 

1. Připomínáme provedení administrativního úkonu – Přihlášky atletického 

klubu/oddílu k činnosti pro rok 2023. Přihlášky se podávají v termínu 6. 1. - 

5. 2. 2023 v evidenčním systému ČAS. Veškeré informace naleznete na tomto 

odkazu:  

https://www.atletika.cz/cas-informuje/prihlasky-atletickych-oddiluklubu-k-

cinn6/       Z: předsedové 

 

2. Český atletický svaz připravil pro atletické fanoušky soutěž na mezinárodních 

závodech Czech Indoor Gala v Ostravě 2. 2. 2023. AK/AO mohou zdarma 

získat až 30 vstupenek pro fanoušky na tyto závody. Stačí si o ně napsat na 

email atletika@atletika.cz. Podrobnosti k soutěži šly přímo z ČAS direct 

emailem na všechny kluby.    Z: předsedové 

 

3. Výbor KAS Olomouc schválil plán práce Výboru KAS Olomouc na 1. pol. 

2023 viz příloha zápisu.     Z: Novotný 

 

4. Projekt ČAS Trenéři a fyzioterapeuti do ZŠ a MŠ 2022 byl z administrativních 

důvodů definitivně zrušen. Přihlášené školy a trenéři o tomto kroku byli 

vyrozuměni omluvným emailem.   Z: Novotný 

 

5. VT SCM OK Z. Rakowski informoval o nutnosti doplnění obecných testů u 

závodníků zařazených v SCM v roce 2023, kteří nebyli na testovacím srazu. 

Organizaci testování řeší individuálně s osobními trenéry těchto závodníků. 

V termínu 19. – 24. 3. 2023 je naplánováno jarní soustředění SCM Ol. kraje ve 

Veletově. Pozvánku zařazeným atletům rozeslal VT SCM. 

Z: Rakowski 

 

6. 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 

7. Výbor KAS Olomouc určil na základě přihlášek z AK/AO KAS pořadatele a 

termíny krajských přeborů družstev a jednotlivců pro rok 2023: 

 

https://www.atletika.cz/cas-informuje/prihlasky-atletickych-oddiluklubu-k-cinn6/
https://www.atletika.cz/cas-informuje/prihlasky-atletickych-oddiluklubu-k-cinn6/
mailto:atletika@atletika.cz
https://www.olkraj.cz/aktualni-dotacni-programy-cl-5738.html#06_%20Sport%20a%20volný%20čas


Krajský přebor družstev přípravek 

1. kolo – 16.5. Prostějov 

2. kolo – 1.6. Šternberk 

3. kolo  - 21. 6. Olomouc 

Krajský přebor družstev mladšího žactva 

1. kolo – 18.5. Šumperk 

2. kolo – 30.5. Hranice 

3. kolo – 22.6. Přerov (závod bude také jako KP jednotlivců ml. žactva) 

Krajský přebor družstev staršího žactva 

1. kolo - 15.5. Olomouc 

2. kolo – 31.5. Šumperk 

3. kolo – 20.6. Hranice (závod bude také jako KP jednotlivců st. žactva) 

Krajský přebor jednotlivců dorost-dospělí - 13.9. Přerov 

Krajský přebor ve vícebojích přípravek – 3.10. Prostějov 

Krajský přebor ve vícebojích mladšího žactva – 11.10. Šumperk 

Krajský přebor ve vícebojích st. žactva, dorostu, juniorů a dospělých - 6.-7.10. 

Přerov 

Tyto závody budou uvedeny v připravované brožuře Moravskoslezských 

soutěží 2023, která bude brzy rozeslána.  Z: Novotný  

 

8. Případné požadavky na výpomoc rozhodčích z našeho kraje na soutěže v letní 

sezóně organizované na Vašich stadionech směřujte v dostatečném předstihu, 

ideálně do 28. 2. 2022 na L. Pudilovou – pudilova1@post.cz.    

        Z: předsedové 

 

9. Výbor KAS upřesnil propozice Krajských přeboru v hale. 

29. 1. Krajský přebor mladšího a staršího žactva OLK+ZLK – uzavřený závod 

pouze pro závodníky Olomouckého a Zlínského kraje, hlavní rozhodčí L. 

Antošová. 

12. 2. Krajský přebor dorostu-dospělých OLK+ZLK – otevřený závod i pro 

závodníky z ostatních krajů - startovné pro tyto závodníky 300Kč/závodník; 

bude vybíráno hotově na místě. V postupech do finále mají závodníci z OLK a 

ZLK prioritu, případně bude dobíráno o závodníky z ostatních krajů. Hlavní 

rozhodčí L. Pudilová. 

Tyto změny jsou již opraveny v propozicích na webu ČAS.   

        Z: Novotný 

 

10. 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  1. 12.). Z důvodu konání Mezikrajových utkání žactva v prosinci a 

možných komplikací s nominacemi. Za podání podnětu odpovídá 

Z: Novotný 

 

 

mailto:pudilova1@post.cz


Různé – informace: 

1. VH KAS Olomouc je předběžně naplánována na termín 10. 5. 2023 na příští 

schůzi Výboru KAS bude termín potvrzen a rozhodnuto o svolání řádné VH. 

(volit budeme 4 delegáty na VH ČAS 9.12.2023) 

2. V termínu 4.3.2023 proběhne školení rozhodčích chůze v Pardubicích 

   

Termín příštího jednání: středa 15. 2. 2023 od 9:00 v Olomouci 

      

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


