Zápis z jednání 125. schůze výboru Ústeckého krajského atletického svazu
konané dne13.12.2016 v Bílině
Přítomni:
Omluveni:

Calda, Flanderka, Lesnik, Mairich, Rybák, Trubač, Holcrová
Holcr

Schůzi řídil: Milan Rybák dle programu schůze
1.

Kontrola plnění úkolů (předkládal M.Rybák):

106/2

Zpracovat seznam rozhodčích podle jejich zapojenosti do rozhodování při soutěžích ÚKAS
Výbor ÚKAS ukládá opakovaně předsedovi komise rozhodčích, aby zpracovaný aktuální seznam
rozhodčích předložil na příští schůzi výboru ÚKAS a následně jej aktualizovaný zveřejnil na
webové stránce ÚKAS
O: Trubač T: do 13.12.2016
Splněno

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
Výbor ÚKAS ukládá předsedovi komise rozhodčích, aby dodal přehled plnění tohoto úkolu
jednotlivými hlavními rozhodčími závodů ÚKAS. O: Trubač T: do 13.12.216 Splněno

123/4 Zajistit úkony spojené se zajištěním a účastí atletické výpravy na LODM 2017.
O: Rybák
T: dle požadavků pořadatele
123/5 Vytvořit evidenci rozhodčích – kandidátů pro potřebu jejich průběžného hodnocení a zvýšení jejich
motivace.
O: Trubač
T: do 12/2016
Splněno
124/1 Zajistit úhradu požadavků plynoucích z bodu jednání 2. Ekonomicko – hospodářské záležitosti
O: Holcrová
T: do 12/2016
Splněno
124/2 Zajistit požadované funkcionáře pro hladký průběh halových přeborů ústeckého kraje 2017
O: Mairich
T: do 12/2016
Splněno
124/3 Zajistit výběr poskytovatele cílové kamery pro halové KP 2017
O: Flanderka T: do 12/2016

Splněno

124/4 Zajistit plakety pro vyhlášení nejúspěšnějších atletů Ústeckého kraje pro rok 2016 dle stanovených
kategorií (1., 2. a 3. místo v anketě + 3x plaketa pro žactvo a 1x plaketa pro Hýnu)
O: Mairich
T: do halových KP 2017

2.

Ekonomicko – hospodářské záležitosti (předkládá M.Rybák a P.Holcrová)
a) Došlé faktury k proplacení:
- Úhrada občerstvení na VH ÚKAS ve výši 550,-Kč
Hlasování - 6 pro
- Výplata cestovného na jednání STK a VV ÚKAS dle prezenční listiny a pravidel pro
výplatu cestovného
Hlasování – 6 pro
- Úhrada občerstvení (společná večeře) na jednání VV ÚKAS 13.12.2016
Hlasování – 6 pro
- Doplatek DoPP funkcionářům VV ÚKAS za rok 2016
Hlasování – 6 pro
- Odměna dozorům na MKU ml.žactva formou DoPP ve výši 500,-Kč
(Lesnik, Flanderka, Durila, Rybák, Brůžek)
Hlasování – 6 pro
- Úhrada faktury za dopravu na MZK ml.žactva ve výši 11.798,-Kč Hlasování – 6 pro

3.

Činnost ČAS a KM – předseda ÚKAS
a.) Předseda ÚKAS podal informaci z jednání Komise mládeže ČAS ze dne 6.12.2016
- výsledek: záměr zřízení 72 SpS

přihlášených 71 SpS z nich 6 nesplnilo kritéria, ale budou zařazeny do
systému s poníženou dotací.
Výbor ÚKAS vzal na vědomí
b) Informace o nabídce bund pro rozhodčí + trička
Výbor ÚKAS rozhodl nereflektovat na nabídku bund, trička rozhodl výbor ÚKAS
objednat centrálně – tato informace se oznámí klubům. Výbor ÚKA|S zároveň
předběžně navrhl přispět oddílům částku 50,-Kč / tričko.
Ú – 1/125 Hlasování – 6x pro
c) VH ÚKAS dne 22.11.2016
Předseda ÚKAS zhodnotil průběh VH ÚKAS ze dne 22.11.2016
Problém neúčast. Při ověřování pravidel pro usnášení schopnost VH, bylo zjištěno, že
Statut ÚKAS se od roku 2016 má řídít dle Statutu ČAS a z toho plynou i jiná pravidla
pro řízení VH ÚKAS.
Výbor ÚKAS rozhodl, neopakovat VH 2016 dle nových pravidel, ale uspořádat
volební VH ÚKAS 2017 dle Statutu ĆAS a to na podzim 2017.
Výbor ÚKAS rozhodl i o svolání mimořádné VH ÚKAS s jediným bodem jednání a to
volbou delegátů na VH ČAS dne 29.1.2017 v průběhu konání halového KP Ústeckého
kraje dospělých.
Halasování – 6x pro
d) Informace o dodání Sady pro skok vysoký - akce Atletika pro děti.
ÚKAS bude zdarma dodána 1 sada pro skok vysoký.
Sada bude předána nejúspěšnějšímu účastníkovi závodů elévů (KP jednotlivci a KP
víceboj). Pokud již sadu budou mít pak bude podstoupena dalšímu. Hlasování – 6x pro

4.

Problematika ÚKAS – místopředseda ÚKAS
a) KP Ústeckého kraje v hale – mládež 14.1.2017, dospělí 29.1.2017. Hlavního
rozhodčího vybere ředitel závodů, J.Mairich na základě návrhu od R.Trubače.
b) Sezona přespolních běhů 2017 bude zahájena 5.3.2017 – Jarní běh Louny,
18.3.2017 – Velká Žatecká, 26.3.2017 – Běh Kyselkou Bílina, 26.3.2017 – Lesní běh
na Resslu Most,2.4.2017 Běh zámeckým parkem Krásný Dvůr, 8.4.2017 – Běh
Bezručovým údolím Chomutov
c) Informace o sjednaném termínu s hejtmanem Ústeckého kraje ohledně možné
dotace na pořádání soutěží, jejichž pořadatelem je ÚKAS. Předběžně domluven termín
na 19.1.2017 od 12:00 hod. Jednání se zúčastní J.Calda a M.Rybák Ú – 2/125

5.

Činnost SCM a dalších složek systému TM (předkládal vedoucí trenér SCM)
a) Byla podána informace o MKU ml.žactva 10.12.2016. Účast na utkání byla
výborem ÚKAS zhodnocena jako úspěšná.
b) nahlášen úbytek členů SCM – Vejražka, Chloupek a Procházka – přestup do Slávie

6.

Problematika činnosti komise rozhodčích (předložil R.Trubač)

a) Byla podána informace o nutnosti dodržet výši odměny rozhodčím při KP Ústeckého
kraje dle Směrnice o poplatcích a odměnách ČAS (HF – 90,-Kč/hod. ostatní 70,|Kč/hod
7.
Problematika spojená s činností STK (předseda STK ÚKAS)
a) Projednání halových přeborů 2017 – účastnický poplatek 50,-Kč/závodník,
mimokrajští závodníci 100,-Kč/ disciplína. Úhradu lze provádět elektronicky ale platba
musí být prokázána před zahájením závodu (výpis z účtu o odeslání platby)

Problematika spojená s činností statistika (předložil M.Holcr)

8.

a) Anketa Atlet Ústeckého kraje 2016 byla znevážena nízkou účastí hlasujících členů
ÚKAS a v některých případech byla mateřskými oddíly nominovaných závodníků
znevážena v jejich prospěch. Výbor ÚKAS rozhodl, že statistik ÚKAS – M. Holcr,
předloží na VH ÚKAS 2017 nový návrh na volbu Atleta Ústeckého kraje tak, aby byla
volba důstojná a nemohla být ovlivněna parciálními zájmy. Ú – 3/125

9.

Různé
Do různého nebyl přihlášen žádný bod

10.

Úkoly

123/4 Zajistit úkony spojené se zajištěním a účastí atletické výpravy na LODM 2017.
O: Rybák
T: dle požadavků pořadatele
124/4 Zajistit plakety pro vyhlášení nejúspěšnějších atletů Ústeckého kraje pro rok 2016 dle
stanovených kategorií (1., 2. a 3. místo v anketě + 3x plaketa pro žactvo a 1x plaketa
pro Hýnu)
O: Mairich
T: do halových KP 2017
125/1 Zajistit centrální objednání triček pro rozhodčí na základě zájmu jednotlivých oddílů.
O: Rybák
T: dle požadavku ČAS
125/2 Zajistit účast na jednání s hejtmanem Ústeckého kraje dne 19.1.2017 ve 12:00 hod.
O: Rybák, Calda
T: dle požadavku sekretariátu ÚK
125/3 Navrhnout nový model volby Atleta Ústeckého kraje počínaje rokem 2017
O: Holcr
T: na výborovou schůzi před konáním VH ÚKAS
2017

Příští schůze v lednu v Bílině, termín bude upřesněn

Zapsal: Milan Rybák

