
Zápis ze schůze STK Morava 30. 11. 2022 v Olomouci 

 

Za kraje přítomni: 

KAS olomoucký: Dočkal, Novotný R., Klvaňa, Sadil 

KAS zlínský: Hřib, Vojtek, Prudký, Bobál 

KAS jihomoravský: Flanderka, Chlumecký, Šoba 

KAS moravskoslezský: Mařádek, Ševčík 

 

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 

 

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. Dále byl dán podnět k vytvoření nového designu a formátu diplomů pro 

Mistrovství Moravy. 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. 

 

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 

  

2. Moravskoslezské halové soutěže 2023 

 

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

brožury Moravskoslezské halové soutěže budou uvedeny všechny termíny halových 



soutěží na Moravě, avšak rozpisy soutěže a časové pořady pouze u soutěží MMaS. 

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

a Slezska. Je nutné přesně definovat soutěžní omezení počtů a rozsahy závodění – 

vycházet z republikových pravidel. Úprava pro MMaS max. 40 závodníků 

v disciplíně. 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: 

 Zpracovat Termínovou listinu soutěží na Moravě a zaslat STK ČAS. 

Z: Flanderka T: 5. 12. 2022 

 Zpracovat brožuru Moravskoslezské halové soutěže 2023. Distribuci na 

oddíly a kluby zajišťují jednotliví manažeři. 

Z: Flanderka, manažeři T: 19. 12. 2022 

 Zákaz startů závodníků mimo moravské kraje na MMaS mladšího a staršího 

žactva v hale. Omezení na 40 závodníků v disciplíně.    

      Z: řídící soutěže 

 Přesně definovat soutěžní omezení rozsahu závodění při Mistrovstvích 

Moravy a Slezska a zapsat do soutěžní brožury.    

      Z: Flanderka  T: 19. 12. 2022 

 

3. Financování soutěží, přehled úhrad pořadatelům a řídícím pracovníkům 

 

Financování soutěží Mistrovství Moravy a Slezska 2023 vychází ze zavedeného 

formátu. Pro větší přehlednost bude vytvořena jednotná tabulka úhrad pořadatelům 

soutěží Mistrovství Moravy a Slezska, která již bude obsahovat navržené úpravy 

částek pro rok 2023: 

Zvýšení startovného pro halové MMaS (300Kč/závodník z MaS, 500Kč/závodník 

ostatní kraje, 20€/zahraniční závodníci). 

Zvýšení úhrad pořadatelům Semifinále MMaS družstev staršího žactva (60 000Kč). 

Upřesnění úhrad pořadatelům jednotlivých kol soutěže Mistrovství Moravy a Slezska 

družstev mládeže (37 000 Kč z pořadatelského fondu (fakturovat na MSKAS) + 

(53 000 Kč z ČAS dle smlouvy). 

 

Tabulka financování bude součástí brožur Moravskoslezské soutěže 2023 a je již i 

přílohou tohoto zápisu. Obsahuje také informace o úhradách pro řídící pracovníky 

jednotlivých soutěží. 

 



Úkoly: 

 Vytvoření tabulky Přehled úhrad pořadatelům MMaS, včetně návrhu částek pro 

rok 2023.     Z: Novotný, Dočkal T: ihned 

 

4. Moravskoslezské soutěže na dráze a mimo dráhu 2023 

 

Byla navržena většina termínů pro Mistrovství Moravy a Slezska jednotlivců a 

družstev. Upřesnění termínů včetně výběru pořadatelů z přihlášených zájemců o 

pořádání proběhne na tradiční lednové schůzi rozšířené STK Morava. Zájemci o 

pořádání se přihlašují na společném formuláři s přihláškou k soutěžím družstev. 

Formulář zpracuje Vojtek a rozešlou jej na kluby a oddíly v rámci krajů manažeři. 

Termín ukončení výběru přihlášek byl stanoven na 18. 12. 2022. 

 

Úkoly: 

 Vytvoření formuláře k přihláškám k soutěžím družstev a přihláškám 

k pořadatelství Mistrovství Moravy a Slezska, včetně informace o předběžně 

navržených termínech.   Z: Vojtek  T: 10. 12. 2022 

 Rozeslání a výběr přihlášek k soutěžím družstev a k pořadatelství Mistrovství 

Moravy a Slezska.    Z: manažeři  T: 18. 12. 2022 

 

5. Ročenka 2022 

 

Bude postupováno jako v loňském roce. Poděkování za zpracování patří p. Vránovi a 

p. Šobovi, kterým bude na dohodu o provedení práce vyplacena odměna. Zveřejnění 

ročenky na webech KAS, rozeslání na kluby a oddíly zajišťují manažeři. 

 

Úkoly: 

 Vystavení DPP pro p. Šobu a Vránu za zpracování statistiky výkonů. 

Z: Mařádek  T: prosinec 2022 

 Fakturace poměrné částky za zpracování statistiky výkonů na jednotlivé KASy. 

Z: Mařádek  T: prosinec 2022 

 Zveřejnění na webech KAS, rozeslání klubům a oddílům. 

Z: manažeři  T: po obdržení ročenky 

   

Termín příštího jednání:  středa 11. 1. 2023 od 17:30 v Olomouci 

 

     

 

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


