Zápis ze 126. schůze výboru Ústeckého krajského atletického svazu
konané dne 16.2.2017 v Bílině
Přítomni:
Omluveni:

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

Schůzi řídil: Milan Rybák dle programu schůze
Kontrola plnění úkolů (předkládal M.Rybák):

1.

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
Splněno
125/1

125/2

Zajistit centrální objednání triček pro rozhodčí na základě zájmu jednotlivých oddílů.
O: Rybák
T: dle požadavku ČAS

Splněno

Zajistit účast na jednání s hejtmanem Ústeckého kraje dne 19.1.2017 ve 12:00 hod.
O: Rybák, Calda T: dle požadavku sekretariátu ÚK

Splněno

125/3

Navrhnout nový model volby Atleta Ústeckého kraje počínaje rokem 2017
O: Holcr
T: na výborovou schůzi před konáním VH ÚKAS 2017

2.

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

Došlé faktury k proplacení - výbor ÚKAS projednal a schválil:
Sichrovský
medaile KP hala 2017 žáci
4002,-Kč
Sichrovský
medaile KP hala 2017 dosp.
4180,-Kč
AK Litvínov
kamera KP hala 2017 žáci
3000,-Kč
AK Litvínov
kamera KP hala 2017 dosp.
3000,-Kč
ČAS
pron.haly KP 2017 žáci
15000,-Kč
ČAS
pron.haly KP 2017 žáci
15000,-Kč

schváleno 6x pro
schváleno 6x pro
schváleno 6x pro
schváleno 6x pro
schváleno 6x pro
schváleno 6x pro

b) Zhodnocení KP Ústeckého kraje v hale 2017 - výbor ÚKAS vzal na vědomí:
Výbor ÚKAS rozumí podnětům z oddílů, které volají po omezení startů mimokrajských závodníků, ale na druhou stranu citlivě vnímá i ekonomickou stránku věci:

Žactvo rozdíl nákladů a příjmů 1) bez mimokrajských -21.230,Dospělí rozdíl nákladů a příjmů 1) bez mimokrajských -25.930,-

2) s mimokrajskými -3.330,-Kč
2) s mimokrajskými 30,-Kč

Výbor ÚKAS předpokládá, že se touto problematikou bude ještě STK ÚKAS zabývat.
3.

Činnost ČAS a KM – předseda ÚKAS
a.) Předseda výboru ÚKAS informoval členy výboru ÚKAS o průběhu schůzky u
hejtmana Ústeckého kraje. ÚKAS podal žádost o dotaci z FH ÚK ve výši 200.000,Kč. Dotace bude účelově použita na krytí nákladů spojených s pořádáním KP
pořádaných ÚKAS.

b) Předseda výboru ÚKAS informoval členy výboru ÚKAS o problematice spojené
s výstavbou sportovního areálu předloženou zástupci AC Ústí n/L. Výbor ÚKAS k dané
problematice konstatoval:
- že výzva k podpoře výstavby atletické haly prostřednictvím AC Ústí n/L nebyla
adresována výboru ÚKAS, ale jednotlivým oddílům, proto nebude výbor ÚKAS jako
takový, oddílu AC Ústí n/L odpovídat
- že v dokumentu AC Ústí n/L nejsou uvedeny žádné konkrétní údaje jak o vlastní
výstavbě, tak o následné ekonomice provozování sportovního zařízení a proto jej výbor
ÚKAS vnímá jako velice předběžný záměr výstavby, řešící ryze tréninkové podmínky
oddílu
- že výbor ÚKAS nadále upřednostňuje výstavbu plnohodnotné atletické haly v Ústeckém
kraji a v tomto smyslu bude zaslán i dopis hejtmanovi Ústeckého kraje (Ú-1/126)
- že výbor ÚKAS podporuje jakékoliv aktivity oddílů vedoucí ke zlepšení stávajících
podmínek pro činnost oddílu. V tomto smyslu se již výbor ÚKAS vyjádřil i v případě
požadavku oddílu USK PROVOD Ústí n/L v roce 2015.
c) Předseda výboru ÚKAS informoval členy výboru ÚKAS o konečném požadavku na
nákup triček pro rozhodčí pro potřebu oddílů prostřednictvím hromadné objednávky
ÚKAS. Konečný počet triček je 168 (AK Bílina 55, AK Most 15, ASK Děčín 15, AC
Ústí 10, AK Lovosice 13, AK Litvínov 15, VTŽ Chomutov 15, ÚSK Ústí 15, Elna
Počerady 10, AK Kadaň 5). Hromadná objednávka bude adresována na AK Bílina a
AK Bílina následně přefakturuje jednotlivým oddílům konkrétní cílovou částku za
jimi objednané počty triček. Výbor ÚKAS, s ohledem na výsledný počet objednaných
triček, upustil od plánovaného příspěvku 50,-Kč / tričko s tím, že podpoří nákup triček
navýšením pořadatelského příspěvku v roce 2017 do původně slíbené výše (např.AK
Bílina 55 x 50,-Kč) pokud oddíl bude v roce 2017 pořadatelem některého ze závodů
KP. Hlasování – 6x pro
d) Mimořádná VH ÚKAS dne 29.1.2017. Předseda výboru ÚKAS informoval členy
výboru ÚKAS o uskutečnění a výsledku mimořádné VH ÚKAS, svolané za účelem
zvolení delegátů na VH ČAS dne 22.4.2017. Mimořádná VH ÚKAS byla
usnášeníschopná a za delegáty ÚKAS zvolila – P.Flanderku, M.Holcra, A.Lesnika,
M.Rybáka, L.Tomana a J.Hyjánkovou . Náhradníkem byl zvolen T.Parnica
d) Informace o dodání Sady pro skok vysoký - akce Atletika pro děti.
ÚKAS byla zdarma dodána 1 sada pro skok vysoký. Výbor ÚKAS rozhodl, že sada
bude předána nejúspěšnějšímu účastníkovi závodů elévů (KP jednotlivci a KP víceboj
v roce 2016). Pokud již daný oddíl sadu bude mít, pak bude podstoupena
následujícímu nejúspěšnějšímu oddílu. Hlasování – 6x pro
e) LODM Brno 2017
- Trenérský dozor – uzavřít dohody a odevzdat do 30.4.2017
- Akreditace závodníků odevzdat 18.5.2017
- Atletické soutěže začnou od pondělí 26.6.2017
- Dotace na 15.000,-Kč - výbor ÚKAS navrhuje doplněk výstroje (batohy) a
regenerační doplňky
- Nominaci závodníků zajistí Alex Lesnik a Petr Flanderka a to na základě výsledků ze
závodů v období 28.4. – 14.5.2017 (Zahajovacími závody 28.4.2017 v Děčíně do
14.5.2015 1.kolo KP ÚKAS družstev mužů a žen). Termín uzávěrky nominace je
stanoven na 15.5.2017

f)

4.

plán práce výboru ÚKAS - po dohodě rozhodl výbor
ÚKAS o dalším termínu konání scchůze výboru dne 11.4.2016 v Ústí n/L v objektu
SčVaK. Nebude-li to možné, pak Bílina u Kádi – konečnou in formaci podá předseda
výboru ÚKAS po dohodě s J.Caldou.

Problematika ÚKAS – místopředseda ÚKAS
a) J.Mairich předložil zhodnocení organizačního zabezpečení KP v hale pro rok 2017. Oba
KP byly posouzeny jako dobře zajištěné a je nutné poděkovat všem organizátorům a
rozhodčím.
b) J.Mairich upozornil na roztrpčení V.Pelešky, který ač velice ochotně pomáhá
s materiálním zajištěním potřeb ÚKAS (diplomy), nenachází vůli STK ÚKAS přidělit do
Kadaně některý ze závodů KP. Problematika byla vzájemně prodiskutována a bude se na
požadavky AK Kadaň brát ohled.
c) Dosud známé termíny dráhových závodů v roce 2017 v Ústeckém kraji (bez určení
pořadatelů):
- 28.4.2017 Zahajovací závody Děčín
- 29.4.2017 Zahajovací závody Bílina
- 6.-7.5.2017 víceboje Bílina
- 20.5.2017 KPJ st.žactvo a dorost
- 17.6.2017 KPJ ml.žactvo
- 18.6.2017 KPJ dospělí
- termíny konání kol 1. a 2.ligy 13.5., 3.6., 1.7., 26.8.

5.

Činnost SCM a dalších složek systému TM (předkládal vedoucí trenér SCM)
Nebyl předložen k projednání žádný bod

6.

Problematika činnosti komise rozhodčích (předložil R.Trubač)
a) R.Trubač odevzdal přehled činných rozhodčích s počtem účastí na závodech ÚKAS
b) R.Trubač podal informaci o stavu zajištění školení a doškolení rozhodčích 2. a 3. třídy.
Termín konání 11. – 12.3 2017 v prostorách městského úřadu Bílina od 8:00 hod.
předpoklad je, že náklady školení budou pokryty z příjmu účastnického poplatku

7.

Problematika spojená s činností STK (předseda STK ÚKAS)
a) P. Flanderka vznesl dotaz na termín a místo konání KP ústeckého kraje v přespolním
běhu pro rok 2017. Výbor ÚKAS potvrdil termín konání KP na 14. dnů před konáním
MČR (11.11.2017). Místo konání bude ještě řešeno.
b) na základě diskuze otevřené P.Flanderkou ohledně zařazování hodu oštěpem do soutěží
KP ml. žactva rozhodl výbor ÚKAS, nezařazovat hod oštěpem ml.žactva do soutěží KP
pro sezonu 2017. Hod oštěpem ml.žactva bude v kraji řešen v rámci oddílových závodů.

Problematika spojená s činností statistika (předložil M.Holcr)
a) Ročenka ÚKAS 2016 bude vydána v počtu 15 ks. Jinak bude k dispozici v elektronické
podobě
b) M. Holcr upozornil na novou grafickou úpravu webových stránek . V současné době jsou
informace o činnosti v ÚKAS podávány na:
8.

webových stránkách www.ukas.his.cz a na facebooku atletika-ústecký kraj
9.

Různé
Do různého nebyl přihlášen žádný bod

Příští schůze 11.4.2017, místo bude upřesněno

Zapsal: Milan Rybák

