
Zápis z losovací schůze STK Morava 11. 1. 2023 v Olomouci 

 

Za AK/AO a Moravské KASy přítomni viz prezenční listina. 
 

Po dohodě účastníků jednání bude činnost soutěžní komise moravských KAS v gesci 

příslušných krajský manažerů: 
 

Flanderka – termínová listina moravských soutěží, soutěžní brožura, komunikace 
s STK ČAS 

Mařádek – finance, zajištění a distribuce medailí a diplomů 

Vojtek – přihlášky družstev, přihlášky klubů k pořadatelství utkání MMaS 

Novotný – administrativní podpora, organizace schůzí, zápisy z jednání 
 

Ze schůze omluveni Flanderka (nemoc), Mařádek (závody). Schůzi řídil D. Dočkal. 
 

1.  Vyhodnocení sezóny 2022 

 

Všechna Mistrovství Moravy a Slezska v roce 2022 proběhla úspěšně. Kladně 
hodnoceno rozdělení MMaS jednotlivců na dráze dorost zvlášť a junioři+dospělí. Pro 
sezonu 2023 je navrženo zachování tohoto formátu i z hlediska změny systému SPS, 
kdy budou do hodnocení zahrnuty i kategorie dorostu a juniorů. Účastníci jednání 
měli připomínky k rozdílnému pojmenování jednotlivých kol soutěže Mistrovství 
Moravy a Slezska družstev mládeže. (1. kolo Gigant atp.). Špatnou komunikací také 
vznikl problém s distribucí medailí a diplomů pro MMaS jednotlivců mladšího žactva 

a MMaS v ½ maratonu. Dále byl dán podnět k vytvoření nového designu a formátu 

diplomů pro Mistrovství Moravy vhodné pro tisk. Vzneseny byly také námitky 
k účasti družstev z Vysočiny v soutěžích lig dospělých – v roce 2023 bude ještě 
tolerováno, pro rok 2024 v souvislosti s novou koncepcí soutěží družstev 
pravděpodobně nebudou součásti Moravské části soutěží družstev dospělých. Nebyly 

také zveřejněny výsledky na webu ČAS z MMaS v běhu do vrchu. 
 

Úkoly: 

 Pohlídat shodné pojmenování všech kol soutěže Mistrovství Moravy a Slezska 

družstev mládeže.    Z: Flanderka  T: duben 2023 

 Zajištění a distribuce medailí a diplomů v dostatečném předstihu. Fakturace 

poměrné částky za diplomy a medaile na jednotlivé KASy. 
Z: Mařádek  T: průběžně 

 Vytvoření nového designu diplomů formát A4, umožnění tisku.  

      Z: Vojtek  T: leden 2023 

 Zveřejnění výsledků v MMaS v běhu do vrchu 2022. Pohlídat také v roce 

2023.    Z: TJ Jäkl Karviná  T: ihned a červenec 2023 

  



2. Moravskoslezské halové soutěže 2023 

 

Byly potvrzeny navržené termíny soutěží Mistrovství Moravy a Slezska v hale. 

Mistrovství Moravy a Slezska žactva v hale bude opět pouze pro závodníky z Moravy 

a Slezska. Účastníci jednání si odsouhlasili úpravu soutěžního řádu a umožnění startu 
mladšího žactva (2010 a 2011) v soutěži skoku o tyči a běhu na 3000 metrů na 
Mistrovství Moravy a Slezska staršího žactva v hale. Soutěžní omezení počtu a 
rozsahu závodění uvést také do propozic. 
Úprava pro MMaS max. 40 závodníků v technických disciplínách. V bězích i nad 40 
závodníků dle rozhodnutí řídícího soutěže. Ve společných soutěžích více kategorií 
(obvykle trojskok) se navrhuje ponechat plnohodnotná finále 8 závodníku za 
kategorii.  

 

Řídící soutěží v hale: 

MMaS víceboje+chůze – Vojtek 

MMaS mladší žactvo – Mařádek 

MMaS starší žactvo – Flanderka 

MMaS dorost-dospělí - Bobál 
 

Úkoly: 
 Uvedení soutěžních omezení a rozsahu závodění do propozic MMaS v hale.

      Z: řídící soutěže, pořadatel 
 

3. Financování soutěží, přehled úhrad pořadatelům a řídícím pracovníkům 

 

Financování soutěží Mistrovství Moravy a Slezska 2023 vychází ze zavedeného 
formátu. Pro větší přehlednost je vytvořena jednotná tabulka úhrad pořadatelům 
soutěží Mistrovství Moravy a Slezska, která obsahuje schválené úpravy částek pro 
rok 2023: 

Zvýšení startovného pro halové MMaS (300Kč/závodník z MaS, 500Kč/závodník 
ostatní kraje, 20€/zahraniční závodníci). 
Zvýšení úhrady pořadateli MMaS ve vícebojích a chůzi v hale (40 000Kč). 
Zvýšení startovného pro halové MMaS ve vícebojích a chůzi (500Kč/víceboj 1 den, 
700Kč/víceboj 2 dny, 300/závodník chůze). 
Zvýšení úhrad pořadatelům Semifinále MMaS družstev staršího žactva (60 000Kč). 
Zvýšení příspěvku za přihlášené družstvo do soutěže Mistrovství Moravy a Slezska 
družstev mládeže (3000Kč/přihlášené družstvo). 
Upřesnění úhrad pořadatelům jednotlivých kol soutěže Mistrovství Moravy a Slezska 

družstev mládeže (47 000Kč z pořadatelského fondu (fakturovat na MSKAS) + 

(53 000Kč z ČAS dle smlouvy). 
Zvýšení úhrad řídícím pracovníkům na 1. a 2. kole Mistrovství Moravy a Slezska 
družstev mládeže (2000Kč/kategorie). 
 

Tabulka financování je přílohou tohoto zápisu. Obsahuje také informace o úhradách 
pro řídící pracovníky jednotlivých soutěží. 



4. Moravskoslezské soutěže na dráze a mimo dráhu 2023 

 

Byly schváleny termíny a pořadatelé pro Mistrovství Moravy a Slezska jednotlivců a 
družstev 2023 viz příloha zápisu. Řídící pracovníci budou delegování P. Flanderkou a 
rozděleni na základě blízkosti místa konání konkrétního MMaS. Pro soutěž MMaS 
družstev mládeže bude za každý kraj delegován jeden řídící. 
 

Úkoly: 
 Delegace řídících pracovníků MMaS 2023. 

Z: Flanderka T: 28. 2. 2023 

 

5. Soutěžní brožura 2023 

 

Do brožury Moravskoslezských soutěží 2023 budou uvedeny všechny soutěže na 

Moravě, o kterých obdrží zpracovatel P. Flanderka informaci do 28.2.2023. 

Informace posílejte na email pflanderka@atletika.cz ve formátu TERMÍN – 

MÍSTO KONÁNÍ – NÁZEV ZÁVODU. Ostatní soutěže samozřejmě lze přehledně 
uvádět a najít v kalendáři na webu ČAS. Brožura Moravskoslezské soutěže 2023 
bude obsahovat primárně rozpisy Mistrovství Moravy a Slezska 2023. Dále kontakty 
na vedoucí přihlášených družstev do soutěží MMaS, lig dospělých na Moravě. Dále 
kontakty na řídící pracovníky MMaS a v neposlední řadě tabulku Přehledu úhrad 
pořadatelům MMaS a řídícím pracovníkům. 
 

Úkoly: 
 Zpracování Termínové listiny soutěží na Moravě a zaslat STK ČAS. 

Z: Flanderka T: 19. 3. 2023 

 Zpracovat brožuru Moravskoslezské soutěže 2023. Distribuci na oddíly a kluby 
zajišťují jednotliví manažeři. Z: Flanderka, manažeři T: 19. 3. 2023 

 

6. Ročenky 2022 a 2023 

 

Poděkování za zpracování patří p. Vránovi a p. Šobovi. Ročenka 2022 bude 
publikována 15. 1. 2023. Zveřejnění ročenky na webech KAS, rozeslání na kluby a 
oddíly zajišťují manažeři. Ročenku za rok 2023 zpracují opět p. Vrána a Šoba. 
Odměněni budou ve stejné výši jako v roce 2022 na základě Příkazní smlouvy z MS 

KAS. Odměna zpracovatelům ročenky za rok 2023 bude financována z rezervy 

pořadatelského fondu MaS. 
 

Úkoly: 
 Zveřejnění na webech KAS, rozeslání klubům a oddílům. 

Z: manažeři  T: po obdržení ročenky 

 

mailto:pflanderka@atletika.cz


7. Diskuze, různé 

 

Řídící soutěže Mistrovství Moravy a Slezska družstev mládeže požadují, aby vedoucí 
družstev v této soutěži předkládali Soupisku. 
T. Kopecký informoval o záměru, aby nebyly vedeny žebříčky výkonů kategorie 
přípravek ve statistice na webu ČAS. 

Pro příští jednání v lednu 2023 je možné předkládat písemné návrhy na koncepci 
soutěží družstev mládeže Moravy. Návrhy zasílejte na email rnovotny@atletika.cz. 

 

 

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