
Zápis z jednání 123. výboru  Ústeckého krajského atletického svazu 
konaného dne 6.10.2016 v Bílině 

Přítomni: Flenderka, Holcr, Lesnik, Mairich J., Rybák, Trubač (odešel po projednání bodu 3)  
Omluveni: J.Calda, 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:  Rybák  T: do 22.11.2016 

 Výbor ÚKAS ukládá předsedovi ÚKAS ověřit současný stav věci a dle zjištěného výsledku buď 
úkol přeformulovat na konkrétní požadavek, či jej ukončit. 

106/2 Zpracovat seznam rozhodčích podle jejich zapojenosti do rozhodování při soutěžích ÚKAS 
    O: Trubač a oddíly ÚKAS    T: průběžně 

 Výbor ÚKAS ukládá předsedovi komise rozhodčích, aby zpracovaný aktuální seznam rozhodčích 
předložil na příští schůzi výboru ÚKAS a následně jej aktualizovaný zveřejnil na webové stránce 
ÚKAS 

 
121/1  Obsazovat rozhodčí při závodech ÚKAS kvalifikovanými rozhodčími. Hlavní rozhodčí jsou, po skončení 

závodu, povinní vypracovat zprávu o průběhu závodu, včetně seznamu rozhodčích, a tuto zaslat 
předsedovi komise rozhodčích ÚKAS 

                                                                     O: Trubač a oddíly ÚKAS    T: průběžně 
 Výbor ÚKAS ukládá předsedovi komise rozhodčích, aby předložil přehled plnění tohoto úkolu 

jednotlivými hlavními rozhodčími závodů ÚKAS, aby bylo možné uplatňovat požadavky plynoucí 
z brožury Atletické soutěže 2016 

 
121/2 Zajistit proplacení cestovného TD a ŘS delegovaných na závody ÚKAS, dle směrnice ČAS, na základě 

předloženého souhrnného přehledu, spolu s odsouhlaseným cestovním dokladem.     
                                                                   O:  Flanderka a Holcrová    T: do 20.12.2016 

 Úkol splněn 

 
2. Ekonomicko – hospodářské záležitosti (předkládá M.Rybák a P.Holcrová) 
 

a) Došlé faktury k proplacení – výbor ÚKAS vzal na vědomí výši jednotlivých dotací pro oddíly za účast a 
výsledky jejich členů v SCM 2016 – s proplacením souhlasí                                 Ú – 123/1 

b) Výbor ÚKAS vzal na vědomí současný stav uhrazení pořadatelských odměn za pořádání soutěží ÚKAS 
v roce 2016 – s proplacením v rozsahu brožury Atletické soutěže 2016, po odsouhlasení předsedou STK 
souhlasí                  Ú – 123/2 

c) odměny funkcionářům a cestovné při MKU st.žactva – odsouhlaseno, uhradit zúčastněným (viz 
nominace doprovodu na akci)               Ú – 123/3 

d) odměny funkcionářům a cestovné na MKU ml.žactva Praha 10.12.2016 – vedoucí výpravy Alexej 
Lesnik, nominace a vedoucí družstev:  hoši – Alexej Lesnik, dívky – Petr Flanderka, pomocníci budou 
dojmenováni na základě nominací (celkem 4 osoby), doprava bude určena na základě nominace 
závodníků – cestovné bude vyplaceno dle směrnice ÚKAS. Odměna trenérským doprovodům – 500,-
Kč/delegovaný trenér . 

e)  DoPP a odměny funkcionářům za rok 2016 – výbor ÚKAS odsouhlasil zachování stavu roku 2015 
 
3. Činnost ČAS a KM – předseda ÚKAS Milan Rybák 
 
      a) byla podána informace o schůzi KM ČAS dne 6.10.2016   

-  podání žádostí o zřízení SpS 
-  pravidla pro zařazování do SCM + limity 
Výbor ÚKAS informaci vzal na vědomí 

 
b) Předseda ÚKAS podal informaci o průběhu schůze Předsednictva ČAS dne 20.9.2016, konkrétně o 

bodu  prezentace a volba pořadatele MČR v přespolním běhu 2017. Výbor ÚKAS vzal informaci na 
vědomí. 



c) Předseda ÚKAS podal informaci o stavu projednávání dotace pro ÚKAS na pořádání soutěží ÚKAS 
v roce 2016 od Krajského úřadu Ústeckého kraje .    Výbor ÚKAS vzal informaci na vědomí. 

 
d)  Předseda ÚKAS podal informaci o stavu příprav VH ÚKAS 2016 a odsouhlasení termínu VH na 
     22.11.2016 od 17:30 hod.                                             Výbor ÚKAS vzal informaci na vědomí. 
 
e)  Předseda ÚKAS předložil návrh na termíny jednání výboru ÚKAS do konce roku 2016.  
    Odsouhlasené termíny výborů ÚKAS:  
    - 22.11.2016 od 16:00 hod. v Mostě (před VH)  
    - 8.12.2016 od 16:45 hod. v Bílině u Kádi (v případě organizační kolize termínu, bude náhradní termín 13.12.2016) 

 
  f)   Předseda ÚKAS podal informaci o zajištění rozhodcovského dozoru při Ústeckémpůlmaratonu 17.9.2016.  
       Výbor ÚKAS vzal informaci na vědomí s tím, že se nejednalo o akci ÚKAS a proto bylo v pravomoci 
       předsedy ÚKAS (jako osloveného) stanovit si organizační tým. Akce proběhla dle požadavku organizátora 
      bez připomínek a protestů. 
 
 g) Letní dětská olympiáda 2017 Brno 
     Předseda ÚKAS podal informaci o jednání na schůzi 4.10.2016 – pořadatel Ústecký kraj (závazné termíny,  
    velikosti oblečení, včetně volby vlastního oblečení, akreditací, dopravy  závodníků, …) . 
    Výbor ÚKAS pověřil předsedu ÚKAS k dalším jednáním a úkonům spojeným se zajištěním a účastí atletické 
    výpravy na LODM 2017: 
    -  stanovení pravidel nominace (termín ukončení nominace a klíč výběru závodníků) 
    -  výběr doprovodných trenérů (5 osob) dle nominace závodníků      Ú – 123/4 
 
4. Problematika ÚKAS – místopředseda ÚKAS Josef Mairich 
 
a)  Pro rok 2017 bylo navrženo, aby pořadatelem KP Ústeckého kraje v hale jak v kategorii žactva, tak i  
     v kategorii dospělých byl ÚKAS.                             Výbor ÚKAS návrh odsouhlasil 5x  pro. 
 
b) Místopředseda ÚKAS, J.Mairich navrhl vyslovit poděkování všem pořadatelům KP ÚKAS 
                                                                                       Výbor ÚKAS návrh odsouhlasil 5x pro. 
 
c) Místopředseda ÚKAS, J.Mairich navrhl oslovit pro rok 2017, jako pořadatele KP ÚKAS, již ověřené kluby  
    v sezoně 2016.                                                            Výbor ÚKAS návrh odsouhlasil 5x pro. 
 
d) Místopředseda ÚKAS, J.Mairich navrhl, zvážit vyplácení finančních dotací závodníkům, zařazeným do SCM,  
    přímo na místo jejich oddílům. Výbor ÚKAS návrh vzal na vědomí, s tím, že návrh bude znovu otevřen až po 
    vyjasnění nové koncepce Péče o talentovanou mládež. 
 
e) Místopředseda ÚKAS, J.Mairich si vyžádal informace o stavu příprav KP Ústeckého kraje v přespolním běhu 
    a vyslovil požadavek na dořešení KP z pohledu předávání cen.  
    Výbor ÚKAS vzal jeho požadavek na vědomí s tím, že mu pořadatel KP zašle konečnou verzi propozic.  
 
5. Činnost SCM a dalších složek systému TM - vedoucí trenér SCM Alexej Lesnik 
 
a) Vedoucí trenér SCM ÚKAS předložil výboru ÚKAS materiál Plán práce a zhodnocení činnosti za rok 2016  
    k odsouhlasení.                                                          Výbor ÚKAS materiál odsouhlasil 5x pro 
 
b) Vedoucí trenér SCM ÚKAS předložil výboru ÚKAS zdůvodnění postupu při finální přerozdělení dotací pro 
    členy SCM. Výbor ÚKAS vzal jeho zdůvodnění na vědomí s tím, že s finálním přerozdělením souhlasí.  
                                                                                      Hlasování výboru ÚKAS 5 x pro. 
 
c) Vedoucí trenér SCM ÚKAS předložil výboru ÚKAS zhodnocení úspěšnosti členů SCM a ostatních atletů  
    ÚKAS na závodech MČR 2016 v jednotlivých kategoriích, i na reprezentačních akcích, jako úspěšné.   
                                                                                      Výbor ÚKAS vzal jeho zhodnocení na vědomí. 
 
d) Vedoucí trenér SCM ÚKAS podal výboru ÚKAS informaci o průběhu a výsledcích  okresních a krajských kol 
    Poháru rozhlasu, Štafetového poháru a CORNY poháru. Všechny uvedené soutěže v Ústeckém kraji proběhly. 
    Výbor ÚKAS vzal jeho zhodnocení na vědomí. 
 



6. Problematika činnosti komise rozhodčích – předseda komise rozhodčích Rudolf Trubač 
    Bod nebyl pro nepřítomnost předkladatele projednáván. 
 
a) Místopředseda ÚKAS vyslovil požadavek na vytvoření evidence rozhodčích – čekatelů, pro potřebu jejich  
    průběžného hodnocení a zvýšení jejich motivace. Výbor ÚKAS vzal požadavek na vědomí a uložil předsedovi  
    komise rozhodčích vytvořit zmíněnou evidenci.      Ú – 123/5 
 
7. Problematika spojená s činností STK – předseda STK Petr Flanderka 
  
a) Předseda STK informoval výbor ÚKAS o propozicích na KP v přespolním běhu 2016. 
                                                                                                Výbor ÚKAS vzal informaci na vědomí. 

 
b) Předseda STK informoval výbor ÚKAS o stavu příprav halové sezony 2017. Předpoklad KP- leden 2017. 
                                                                                                Výbor ÚKAS vzal informaci na vědomí. 
 
c) Předseda STK informoval výbor ÚKAS o problematice spojené se zajištěním měření na halových KP 2017. 
    Navrhl proto vypsat na zajistitele výběrové řízení.       
    Výbor ÚKAS vzal informaci na vědomí a uložil předsedovi STK zadat zmíněné výběrové řízení. Ú – 123/6 
 
8. Problematika spojená s činností statistika (M.Holcr) 
 
 a) nebyl žádný bod k projednání   
 
9. Různé  
 
a) nebyl žádný bod k projednání   
 
 
 

příští schůze VV ÚKAS 22.11.2016 v Mostě – 18. ZŠ od 16:00 hodin 


