Zápis ze 113. schůze výboru Ústeckého krajského atletického svazu
konané dne 19.02. 2015 v Bílině
Přítomni:
P. Flanderka, , A. Lesnik, Jos. Mairich, M. Rybák, R.Trubač
Omluveni:
J. Calda, M. Holcr, P.Holcrová
Schůzi řídil: Milan Rybák a J.Mairich dle programu schůze
1.
Kontrola plnění úkolů (předkládal M.Rybák):
106/1 Sledovat a případně urgovat pomoc ASK Děčín na likvidaci následků povodní v 2013 z prostředků
Olympijského výboru
O: Calda a Rybák T: do konečného vyřešení
106/2 Zpracovat seznam rozhodčích podle jejich zapojenosti do rozhodování při soutěžích ÚKAS
O: Trubač a oddíly ÚKAS T: průběžně
108/2 Zajištění štafety mládeže ÚKAS v rámci HME 2015 v Praze
O: Flanderka T: průběžně, dle upřesňujících pokynů
Úkol doplněn o zabezpečení triček pro štafetu ÚKAS – uhradí ÚKAS a zajistí Blašková
Pro další jednání je nutné revokovat mylný údaj štafety 6 x 200m na správný údaj 8 x 200m
Vedoucím výpravy za ÚKAS byl výborem určen P.Flanderka, který dle konečné nominace určí
druhého doprovodného trenéra z navržených Brůžek či Durila
108/3 Zajistit reprezentaci ÚKAS na LODM 2015 v Plzni
O: Rybák T: průběžně
Výbor ÚKAS vyzývá zájemce (4 osoby) o doprovod mládežnické reprezentace ÚKAS, aby se přihlásili u M.
Rybáka (603 379 790). Uzávěrka náboru je 28.2.2015. Nominace doprovodu bude provedena v březnu 2015 na
výborové schůzi ÚKAS
Dosud oficiálně projevili zájem: Blašková, Brůžek, Durila, Flanderka, Gunarová a Lesnik

110/6 Rozhodnutí o konání KP ve vícebojích mládeže a dospělých v roce 2015.
Oprava – KP ÚKAS ve vícebojích ml.žactva 8.5.2015 v BÍLINĚ ostatní trvá O: Flanderka T: do vydání brožury
Atletické soutěže 2015

111/1 Ověřit potřebu konání školení rozhodčích v roce 2015
Úkol nedořešen, termín posunut O: Trubač T: do schůze výboru ÚKAS v březnu 2015
111/2 Zajistit upomínkovou plaketu pro zvolené atlety ÚKAS za rok 2014 v jednotlivých kategoriích
O: Mairich T: Splněno
112/1 Zajistit podání žádosti o dotaci na Krajský úřad ústeckého kraje
O: Rybák, Calda T: Splněno
112/2 Zařadit nového člena ÚKAS (Bohemia sport Žatec) do adresáře členů ÚKAS
O: Holcr T: Splněno
112/3 Zajistit opravu názvu oddílu USK Provod Ústí n/L v adresáři.
O: Holcr T: Splněno
112/4 Doplnit údaje na webových stránkách ÚKAS o identifikační údaje ÚKAS.
O: Holcr T: Splněno
112/5 Zajistit zhotovení a následné dodání diplomů pro KP ÚKAS na rok 2015
O: Rybák T: Splněno
112/6 Vyhotovení likvidačního protokolu k PC v evidenci ÚKAS (důvod – morální a technické stáří)
Úkol nedořešen, termín posunut O: Holcrová T: do schůze výboru ÚKAS v březnu 2015
2.

Ekonomicko – hospodářské záležitosti (předkládal M.Rybák)
a) Došlé pohledávky k proplacení – nebyly předloženy žádné požadavky k projednání
- FaD – za nákup medailí na KP ÚKAS žactva a dospělých v hale 2015 + plakety pro atlety ÚKAS
2015 ve výši 5.985,-Kč Hlasování: pro 5x
b) Předseda výboru ÚKAS informoval výbor o ekonomickém výsledku KP ÚKAS žactva 2015 v hale: - příjem za ÚKAS 8.200,- za mimokrajské 20.700,…………. Celkem 28.900,- náklady na rozhodčí ………………………………………………………… 12.180,- úhrada kamery ……………………………………………………………… 3.000,- cestovné ……………………………………………………………………… 1.000,Celkový zisk …………………………………………………………………. 12.720,-Kč
Výbor ÚKAS vzal informaci na vědomí
Usnesení k bodu č. 2 – výbor ÚKAS souhlasí s proplacením FaD za medaile a plakety a bere na
vědomí ekonomický výsledek KP ÚKAS žactva v hale 2015

3.

Činnost ČAS a KM – předseda ÚKAS
a) Předseda výboru ÚKAS podal informaci o změnách stanov ČAS – nutné z důvodu změny právní
formy vyplývající z novely Občanského zákoníku
Výbor ÚKAS vzal informaci na vědomí
b) Předseda výboru ÚKAS informoval o požadavku předsedy komise STK ohledně doplnění brožury
Halové soutěže 2015 o vložený závod ve skoku o tyči
Výbor ÚKAS vzal informaci na vědomí
c) Předseda výboru ÚKAS informoval o výhradách k medailím a vyhlašování dorostu na KP dospělých
v hale 2015
Výbor ÚKAS vzal připomínku ELNY Počerady a AK Most na vědomí s konstatováním, že je škoda,
že oddíly své připomínky neurgovaly dříve. AK Most má svého zástupce v STK ÚKAS, oddílu ELNA
Počerady výbor ÚKAS doporučuje dodat si do STK ÚKAS svého zástupce.
d) Předseda výboru ÚKAS informoval obezplatné nabídce vstupenek na čtvrteční program (5.3.2015) na
HME – zahájení HME, kvalifikace koule a žákovské štafety.
Výbor ÚKAS rozhodl objednat 20ks vstupenek pro potřebu rodičů nominovaných členů štafety.
Ú – 113/1
e) Předseda výboru ÚKAS informoval výbor o novém členu ČAS, který požádal o zařazení k činnosti
v ÚKAS. Jedná se o:
KVS Štětí, o.s. Kurfirst Michal Polské armády 658 Štětí, PSČ 41108 tel. 777335335
Výbor ÚKAS vzal informaci na vědomí a pověřil p. Holcra o zařazení nového člena ÚKAS do
adresáře ÚKAS
Ú – 113/2
f) Předseda výboru ÚKAS informoval výbor o požadavku na školení trenérů atletiky s tím, že ÚKAS
má možnost uskutečnit školení trenérů mládeže a trenérů 4.třídy. Na základě podané informace
pověřil výbor ÚKAS p. Rybáka zjistit rozsah a požadavky na školení trenérů mládeže a trenérů 4.třídy
a připravit na další schůzi výboru ÚKAS informaci k dané problematice.
Ú – 113/3

4.

Problematika ÚKAS – místopředseda ÚKAS
a) Místopředseda ÚKAS podal informaci o průběhu a zajištění KP žactva a dospělých 2015 v hale.
Vyslovil poděkování všem oddílům, které splnily svou povinnost nahlásit a dodat rozhodčí na
jednotlivá stanoviště. V případě KP žactva bylo vše v pořádku, v případě KP dospělých si svou úlohu
nesplnily ELNA Počerady, AC Ústí n/L a AK Klášterec.
S ohledem na výše uvedené rozhodl výbor ÚKAS pro následné halové KP v roce 2016 nepověřovat
zajištěním rozhodčích jednotlivé oddíly, ale pověřit rozhodčí přímo.
b) Místopředseda ÚKAS konstatoval, že dosud nejsou vydány propozice na KP ÚKAS v Krosu, které
musí pořadatel – AC Ústí n/L - vydat v předstihu a dát je schválit STK ÚKAS.

5.

Činnost SCM a dalších složek systému TM (předkládá vedoucí trenér SCM)
a) Vedoucí trenér SCM informoval o výsledcích zástupců ÚKAS na proběhlých MČR v hale.
Zhodnotil halová MČR za úspěšná z pohledu umístění atletů ÚKAS a na základě výsledků předložil
návrh na dozařazení do SCM pro rok 2015 Odvárkovou a Strnada.
b) Vedoucí trenér SCM informoval o stavu odevzdání zdravotních prohlídek a souhlasů se zařazením
do SCM od atletů zařazených do SCM pro rok 2015. Odevzdali všichni až na Ondřeje Houšku. Jeho
setrvání v SCM pro rok 2015 bude řešeno s trenérem závodníka, panem Klímou.

6.

Problematika činnosti komise rozhodčích (předkládá předseda komise rozhodčích ÚKAS-R.Trubač)
- nebyl předložen žádný bod k projednání

7.

8.

Problematika spojená s činností STK (předseda komise STK ÚKAS)
a) Předseda komise STK ÚKAS předložil seznam dosud přihlášených družstev do soutěží KPD ÚKAS
v jednotlivých kategoriích. Muži 9x ženy 4x junioři 1x juniorky 0x dorostenci 3x
dorostenky 4x st. žáci 7x
st. žákyně 7x ml. žáci 9x a ml. žákyně 8x CELKEM 52 x

Problematika spojená s činností statistika (předkládá statistik ÚKAS - M.Holcr)
- nebyl předložen žádný bod k projednání

.
9.

Různé (předložil místopředseda ÚKAS)
- nebyl předložen žádný bod k projednání

10.
Úkoly
106/1 Sledovat a případně urgovat pomoc ASK Děčín na likvidaci následků povodní v 2013 z prostředků
Olympijského výboru
O: Calda a Rybák T: do konečného vyřešení
106/2 Zpracovat seznam rozhodčích podle jejich zapojenosti do rozhodování při soutěžích ÚKAS
O: Trubač a oddíly ÚKAS T: průběžně
108/2 Zajištění štafety mládeže ÚKAS v rámci HME 2015 v Praze
O: Flanderka T: průběžně, dle upřesňujících pokynů
Úkol doplněn o zabezpečení triček pro štafetu ÚKAS – uhradí ÚKAS a zajistí Blašková
Pro další jednání je nutné revokovat mylný údaj štafety 6 x 200m na správný údaj 8 x 200m
Vedoucím výpravy za ÚKAS byl výborem určen P.Flanderka, který dle konečné nominace určí
druhého doprovodného trenéra z navržených Brůžek či Durila
108/3 Zajistit reprezentaci ÚKAS na LODM 2015 v Plzni
O: Rybák T: průběžně
Výbor ÚKAS vyzývá zájemce (4 osoby) o doprovod mládežnické reprezentace ÚKAS, aby se přihlásili u M.
Rybáka (603 379 790). Uzávěrka náboru je 28.2.2015. Nominace doprovodu bude provedena v březnu 2015 na
výborové schůzi ÚKAS
Dosud oficiálně projevili zájem: Blašková, Brůžek, Durila, Flanderka, Gunarová a Lesnik

110/6 Rozhodnutí o konání KP ve vícebojích mládeže a dospělých v roce 2015.
Oprava – KP ÚKAS ve vícebojích ml.žactva 8.5.2015 v BÍLINĚ ostatní trvá O: Flanderka T: do vydání brožury
Atletické soutěže 2015

111/1 Ověřit potřebu konání školení rozhodčích v roce 2015
Úkol nedořešen, termín posunut O: Trubač T: do schůze výboru ÚKAS v březnu 2015
111/2 Zajistit upomínkovou plaketu pro zvolené atlety ÚKAS za rok 2014 v jednotlivých kategoriích
113/1 Objednat 20ks vstupenek pro potřebu rodičů nominovaných členů štafety.
O: Rybák T: ihned
113/2 Zařadit nového člena ÚKAS (KVS Štětí, o.s.) do adresáře členů ÚKAS
O: Holcr T: ihned
113/3 Zjistit rozsah a požadavky na školení trenérů mládeže a trenérů 4.třídy a připravit na další schůzi
výboru ÚKAS informaci k dané problematice. O: Rybák T: do schůze výboru ÚKAS v březnu

Příští schůze výboru ÚKAS se koná 26.3.2015 od 16:45 hod. v Bílině v restauraci U Kádi
Zapsal: Milan Rybák

