
Zápis z 8. jednání Výboru KASO konaného 15. 2. 2023 v Olomouci 

 

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

Omluveni: Milas, Klvaňa Neomluven: Sadil  Host: Struhalová 

 

Úkoly:  

 

1. VT SCM OK Z. Rakowski informoval, že jarní soustředění SCM Ol. kraje ve 

Veletově v termínu 19. – 24. 3. 2023 je zaplněno a zúčastní se ho kromě 2 

atletů všichni členové SCM Olomouckého kraje. Dále informoval o povinnosti 

vyplňování elektronického tréninkového deníku atletů zařazených do SCM. 

Z: Rakowski 

 

2. Výbor KAS Olomouc odsouhlasil návrh termínové listiny KASO 2023 viz 

příloha zápisu. Krajské přebory, Velké ceny a další mítinky budou uvedeny 

také v připravované brožuře Moravskoslezské soutěže 2023.   

        Z: Novotný 

 

3. 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 

 

4. ČAS informoval o přípravách Mezikrajových utkání žactva 2023, školních 

soutěží aj. viz příloha zápisu. Mezikrajové utkání staršího žactva proběhne 

25. 6. v Olomouci, Mezikrajové utkání mladšího žactva naší skupiny proběhne 

28. 9. v Holešově. Výbor KAS Olomouc vyjádřil obavy nad plánovaným 

systémem soutěží mezikrajových utkání formou DNA, ke kterému doposud 

nevyšly podrobné informace. Na příští schůzi Výboru KAS jmenovat vedoucí 

výprav na MKU.      Z: Novotný 

 

5. World Athletics zavedla pro uznání výkonů dosažených na všech soutěžích ve 

světě WA Global Calendar a jen výsledky ze závodů, které budou zadány v 

tomto kalendáři, budou následně uznány a zapsány jak do rankingu, tak do 

světové statistiky. Podrobné informací na webu ČAS. Prakticky se zadávají 

závody pro kategorie dorostu a starší. Za Olomoucký kraj již byly zadány 

závody: KP v hale i na dráze včetně vícebojů, Velká cena Olomouce, Velká 

cena Prostějova, Přerovský pětiboj, Akademické hry a všechna Mistrovství 

Moravy a Slezska. V případě požadavků uvedení dalších závodů 

pořádaných na Vašich stadionech (řešte do 28.2.!), či dalších dotazů k této 

problematice se obraťte na krajského manažera.  Z: Novotný 

 

6. Emailem byl zaslán na kluby a oddíly KASO přehled školení rozhodčích 

organizovaných KR ČAS na nejbližší období. Dále je naplánováno několik 

dalších školení či prolongačních seminářů. Pozvánky na konkrétní školení 

mailto:pudilova1@post.cz
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včetně dalších informací rozesílá L. Pudilová. Aktuálně - V  termínu 4. 3. 2023 

proběhne školení rozhodčích chůze v Pardubicích. V termínu 25. 3. proběhne 

školení rozhodčích pro Paraatletiku.    Z: Pudilová 

 

7. Byl projeven zájem o neoficiální školení a praktické seznámení s obsluhou 

systému (kamery) pro rozhodování přešlapů u horizontálních skoků. Školení 

proběhne 6. 5. 2023 v Olomouci při 1. kole Mistrovství Moravy a Slezska 

družstev mládeže. Před závodem proběhne ukázka sestavení a nastavení 

systému a v průběhu závodu po skupinkách bude ukázána jeho obsluha při 

závodě. Zájemci o školení se hlaste na email rnovotny@atletika.cz. Kamera je 

k dispozici pro užití v KAS a je možno ji bezplatně zapůjčit na Vaše závody. 

        Z: Novotný 

 

8. Oba krajské přebory jednotlivců v hale v Ostravě proběhly úspěšně. Po 

vyúčtování skutečných nákladů bude k diskuzi na Výboru KAS předložen 

návrh na zachování současného modelu i pro rok 2024.  Z: Novotný 

 

9. KAS podá žádost o Interní grant OLKO ČUS na přípravu krajského výběru pro 

LODM 2024. Rozdělení podpory pro jednotlivé AK/AO bude vyřešeno po 

přidělení dotace dle její skutečné výše.  Z: Dočkal, 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 

 

Různé – informace: 

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

schůzi Výboru KAS v březnu bude termín potvrzen a rozhodnuto o svolání řádné 

VH. (volit budeme 4 delegáty na VH ČAS 9. 12. 2023) 

2. Připomínáme, že bylo změněno místo konání MČR žactva v hale v termínu 4. – 

5. 3. 2023 do Ostravy! 

3. V termínu 25. - 26. 11. je naplánováno školení technických delegátů v Dříteči. 

Informace a přihlášky budou později dostupné na webu ČAS. 

4. Štafeta Gymnázia Šumperk na 4x200m ve složení Štoplová, Dobešová, 

Vepřeková, Berková zvítězila v rámci soutěže účastníků SAP v předprogramu 

Czech Indoor Gala 2023 v pěkném čase 1:45,67s. Gratulujeme. 

5. TJ Spartak Přerov se nepřihlásil k činnosti v roce 2023 a jeho činnost v KAS 

Olomouc a ČAS bude ukončena. 

   

Termín příštího jednání: středa 15. 3. 2023 od 9:00 v Olomouci 

      

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