Jednání SK ÚKAS – 3/2018
Datum konání – 29.10.2018 – Ústí nad Labem
Přítomni: Flanderka, Toman, Brůžek, Janouch, Vachuta, Calda, Durila, Klíma
Omluveni: Duffek

1. Zhodnocení sezóny 2018 – dráha – zhodnoceny všechny závody letní atletické
sezóny – s připomínkami a hodnocením byly seznámeni jednotliví pořadatelé.
2. Brožura hala 2019 – bude dopracována do půlky prosince 2018
 KPJ Ústeckého kraje v hale mužů a žen – 27.1.2019 – Praha Strahov
 KPJ Ústeckého kraje st. a ml. žactva – 9.2.2019 – Jablonec nad Nisou
 Starty mimo soutěž povoleny při KP mužů a žen, při KP ml. a st. žactva starty
mimo soutěž povoleny pouze staršímu žactvu.
 Při KP mužů a žen proběhnou vložené závody na 60 m př. a ve vrhu koulí
juniorů, dorostenců a dorostenek.
3. Přespolní běh 2019 – vypsáno VV ÚKAS výběrové řízení – termín 23.3.2018.
4. Informace z jednání SK ČAS
 ČAS zvažuje stanovit limity pro účast na MČR už v roce 2019.
 Kvalifikace při MČR žactva na dráze, možná i u dorostu.
 MČR žactva a Gigant na dráze – třídenní
 V přihlášce na soutěž družstev bude možno uvést jen dva závodníky nad
stanovený maximální počet soutěžících za jeden tým – porušení bude trestáno
odečtením jednoho hlavního bodu či pomocných (20 bodů) za jednoho navíc
přihlášeného
 Návrh soutěží družstev dorostu a juniorstva v roce 2020 – zrušeny krajské
soutěže, budou probíhat regionální vícekrajová mistrovství.
 Aktualizace výsledků v průběhu závodu – SK ČAS doporučuje pořadatelům
online připojení a průběžnou aktualizaci výsledků v AK2 při ligových soutěžích.

5. Předběžné termíny pro závody na dráze 2019
 KPJ dospělých: sobota 25. 5. 2019
 KPJ dorostu a staršího žactva: sobota 15. 6. 2019
 Termíny vícebojů a KPJ ml. Žactva a elévu budou upřesněny.
6. Náměty a návrhy pro dráhovou sezóny 2019
 V roce 2019 dojde k rozdělení soutěží mladšího žactva do dvou skupin –
ZÁPAD a VÝCHOD. Rozdělení družstev, počty kol a postupy do finále budou
uvedeny v dráhové brožuře – po přihláškách k soutěži
 Víceboje 2019 – rozdělit mladší žactvo a elévstvo na jaro, podzim

 V soutěžích družstev se bude při nenastoupení na start postupovat ve smyslu
pravidel, tzn. závodník k další soutěži nastoupit nesmí – nutno seznámit
trenéry a začít dodržovat
 Jak se soutěží družstev dorostu a juniorstva ? – krajský model versus nový
model (rok 2019)
 KPJ juniorstva – analýzou vyhodnoceno jako nevhodné rozhodnutí (nízký
počet startů, medaile udělovány za velmi slabé výkony).
7. Různé
 ČAS předal ÚKAS sadu pro měření a vážení – sada na některých závodech
chyběla nebo byla neúplná (chyběla váha)
 Je třeba určit zodpovědného člověka, který se bude o sadu starat a zajišťovat
její použití na jednotlivých závodech ÚKAS .

Předseda SK ÚKAS
Petr Flanderka

