Zápis z jednání 120. výboru Ústeckého krajského atletického svazu
konaného dne 28.1.2016 v Bílině
Přítomni: Flenderka, Holcr, Lesnik, Mairich J., Rybák, Trubač
Omluveni: Calda, 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
Průběžně sledovat
106/2 Zpracovat seznam rozhodčích podle jejich zapojenosti do rozhodování při soutěžích
ÚKAS
O: Trubač a oddíly ÚKAS T: průběžně
Průběžně sledovat
119/1 Zohlednit na webových stránkách ÚKAS a na písemných dokumentech ÚKAS nové
logo ČAS. Zapracovat do Statutu ÚKAS změnu četnosti pořádání VH ÚKAS a informovat
oddíly o nových pravidlech volby Atleta ÚKAS
Splněno
O: Holcr a Rybák T: do února 2016
119/2 Informovat ČAS o oddílech vybraných k doručení sad pro vrhy
Splněno
O: Rybák T: dle požadavku ČAS
119/3 Zajistit zhotovení diplomů pro KP ÚKAS 2016
Splněno
O: Mairich

T: do pořádání KP ÚKAS v hale

119/4 Zprostředkovat jednání na krajském úřadu Ústeckého kraje ohledně dotace na soutěže
mládeže ÚKAS
O: Rybák T: ihned dle možností
Průběžně sledovat

119/5 Vyzvat oddíly v ÚKAS k vyjádření se ve věci společných KP M a Ž s Libereckým
krajem
O: Flanderka T: do konce ledna
Průběžně sledovat
2.

Ekonomicko – hospodářské záležitosti (předkládá M.Rybák a P.Holcrová)
a) Došlé faktury k proplacení – FD za nákup medailí pro KP ÚKAS v hale 2016 pro
všechny kategorie - celková částka 7.080,-Kč
Hlasování 6x ano

b) Schválení výtisku ročenky ÚKAS 2015 30 ks v předpokládané ceně 3.134,-Kč
Hlasování 6x ano
c) Schválení výtisku brožury Atletické soutěže 2016 60 ks v předpokládané ceně do
3.000,-Kč.
Hlasování 6x ano

d) Odměna za technické zajištění KP ÚKAS v hale 2016 Holcr, Toman, Flanderka a
Mairich ve výši 500,-Kč/osoba/KP . Dále bylo schváleno upravit odměny rozhodčích při
KP ÚKAS v hale 2016 tak, aby korespondovaly s náročností jednotlivých komisí. Návrh
výplatní listiny rozhodčích připraví Mairich a rozešle členům výboru k elektronickému
hlasování do 29.ledna 2016
Hlasování 6x ano Ú- 120/ 1
e) Schváleno cestovné na KP v hale 2016 pro L.Tomana á 4,-Kč/km.

Hlasování 6x ano

f) Schválena odměna za zabezpečení cílové kamery ve výši 3.000,-Kč/KP ÚKAS v hale.
Hlasování 6 x ano
g) schváleno vyhotovení dohod o PP v rozsahu roku 2015 (Holcrová 24.000,- Holcr
18.000,- Flanderka 18.000,- Rybák 12.000,Mairich 12.000,-) Hlasování 6x ano
h) Schválena možnost platby startovného za KP ÚKAS v hale 2016 formou převodu na BÚ
pro oddíly, které budou platit vyšší částky. Po skončení KP vyhodnotit vhodnost.
Hlasování 6x ano Ú- 120/ 2

3.

Činnost ČAS a KM – předseda ÚKAS
a) informace o výroční schůzi AK Slovan Duchcov dne 28.1.2016
b) Připomínka Veroniky Purmanové ohledně vrhačských sad (AK při ZŠ Prokopa Holého
Louny) Výbor ÚKAS hlasováním 5x pro 1x zdržel potvrdil své rozhodnutí
c) Informace ohledně požadavku USK Provod Ústí n/Labem ohledně Atletického centra
d) Termíny konání VV ÚKAS v roce 2016 28.1./ 10.3./ 21.4./ 26.5./ 23.6./
20.10. / 24.11./ 15.12. /

4.

8.9. /

Problematika ÚKAS – místopředseda ÚKAS
a) Příprava KP dospělých v hale 2016 – s ohledem na nepřítomnost J.Mairicha při KP
ÚKAS v hale 2016, byla odsouhlasena změna ředitele závodu – V. Janouch. Hlavním
rozhodčím byl delegován R.Trubač. Medaile doveze M.Rybák
Ú – 120/3
b) Příprava KP staršího a mladšího žactva v hale 2016 - s ohledem na nepřítomnost
J.Mairicha při KP ÚKAS v hale 2016, byla odsouhlasena změna ředitele závodu – V.
Janouch. Hlavním rozhodčím byl delegován R.Trubač. Medaile doveze M.Rybák
Ú
– 120/3

5.

Činnost SCM a dalších složek systému TM (předkládal vedoucí trenér SCM)
a) Byla podána informace , že 20.1.2016 proběhla porada vedoucích trenérů SCM se
zástupci ČAS a na ní byla představena nová koncepce PTM. Dále bylo stanoveno,
že vedoucí trenéři SCM budou garanty OF a KF PR a ŠP v krajích pro rok 2016

6.

Problematika činnosti komise rozhodčích (R.Trubač)
a) Problém s dodáním průkazů rozhodčích – formulář. Rybák ověří na ČAS Ú – 120/ 4

7.

Problematika spojená s činností STK (předseda ÚKAS)
a) P.Flanderka vyslovil požadavek na opravu znění zápisu ve věci hodnocení úrovně práce
Libereckéko KAS, které vyznělo jako kritika jejich práce, což om takto neuvedl.
b) P.Flanderka seznámil výbor ÚKAS s tím, že ohledně termínů krajských akcí reagovali
všichni členi ÚKAS s výjimkou AC Ústí n/L a dále že na základě reakcí členů ÚKAS bude
KP v přespolním běhu uspořádán na podzim v Mostě (Benedikt nebo hipodrom)
c) termíny: KP jednotlivců ml.ž. + elévové Bílina 4.6.2016, KP jednotlivců st.žactvo a
dorost Provod Ústí n/L 17.- 18.6.2016, KP jednotlivců dospělí – předpoklad společného
přeboru s Libereckým KAS dne 7.5. - Mladá Boleslav.
K uspořádání společného přeboru se řada členů ÚKAS nevyjádřila. Proti společnému
uspořádání KP jednotlivců dospělých na dráze s Libereckým KAS se postavil ASK Děčín
a TJ Klášterec, VTŽ Chomutov se zdržel vyjádření. Protože je nutné dát Libereckému KAS
naše rozhodnutí, do 5.2. 2016, rozhodl výbor ÚKAS provést opětovně elektronické
hlasování všech členů výboru ÚKAS a členů STK ÚKAS s tím, že rozhodne většinový
názor, bez ohledu na ty, kteří se hlasování nezúčastní.
e) Na základě opětovného požadavku P.Flanderky rozhodl VV ÚKAS že v kategorii ml.
žactva na KP ÚKAS v hale smí startovat jen ročníky jen 2003 -2004.

8.

Problematika spojená s činností statistika (M.Holcr)
a) M.Holcr informoval, že ročenky ÚKAS 2015 budou vydávány na KP v hale

9.

Různé
Nebyl podán žádný návrh k projednání.

příští schůze VV ÚKAS 10.03.2016 v Bílině

zapsal: Milan Rybák

