Zápis z jednání 131. schůze výboru Ústeckého krajského atletického svazu
konané dne 8.3.2018 v Bílině
Přítomni:
Omluveni:

Calda, Flanderka, Holcr, Mairich, Rybák,
Holcrová

Host:

Mgr. Vojtěch Holý

Schůzi řídil:

Milan Rybák dle programu schůze

Na úvod schůze výboru ÚKAS představil předseda ÚKAS ostatním členům výboru kandidáta
na funkci krajského manažera pro ÚK. Členové výboru po krátké diskuzi pozvanému hostu
poděkovali s tím, že o personálním obsazení funkce krajského manažera pro ÚK se rozhodne
v hlasování, které bude jedním z dalších programů schůze výboru ÚKAS.
1.

Kontrola úkolů

2/129 Zvážit konání KP elévů v hale 2018 - pořadatel ÚKAS
O: předseda STK ÚKAS T: podzimní termín 2018, jinak řešit formou oddílových akci
2.

Ekonomicko – hospodářské záležitosti (předkládá M.Rybák a P.Holcrová)
a) Došlé faktury k proplacení:
- pořádání KP ÚKAS v hale 2018 v Jablonci n/N. Pronájem sportoviště, zajištění
atletické kanceláře, zajištění rozhodčích a vypsání diplomů:
KP v hale 2018 dospělých ……….. 27.000,-Kč
KP v hale 2018 žactvo ………….. 30.000,-Kč
Hlasování 5x pro
b) Proplacení odměn za KP v hale 2018:
KP dospělí Flanderka Petr – technický delegát …………………
700,-Kč
Mairich Josef – příprava KP a moderování …………
500,-Kč
Holcrová Pavlína – pokladna ……………..
500,-Kč
Rybák Milan – ceremoniář …….
300,-Kč
KP žactvo
Holcr Milan – technický delegát ………….
700,-Kč
Babouček Tomáš – diplomy a ceremoniál ……..
500,-Kč
Holcrová Pavlína – pokladna ……………..
500,-Kč
Rybák Milan - moderátor, ceremoniář …..
500,-Kč
Hlasování 5x pro.
Ú – 1/131
c) M. Rybák informoval výbor ÚKAS o ekonomickém výsledku KP v hale pro rok 2018
s tím, že konečným výsledkem je ztráta ve výši 27.400,-Kč. Ve výpočtu zatím nebyl
zohledněn příspěvek na halové přebory (pronájem haly) od ČAS. Výbor vzal informaci na
vědomí.

d) Rozpočtový záměr pro rok 2018 se musí odložit, protože zatím nejsou známy vstupy
ze strany ČAS. Proto pořadatelské odměny pro rok 2018 chce výbor ÚKAS garantovat ve
výši roku 2017, stejně tak i funkcionářské odměny.
e) M. Rybák, v kontextu přislíbené dotace z fondu ÚK, informoval výbor ÚKAS o tom,
že je nutné uzavřít se všemi pořadateli KP v roce 2018, Smlouvu o pořádání KP. V souvislosti
s touto problematikou padl požadavek na stanovení minimální výše odměn pro rozhodčí a
další funkcionáře KP a na nutnost zohlednit přítomnost rozhodčího pro měření a vážení.
Výbor pověřil J.Mairicha vypracováním návrhu sazebníku pro rozhodčí při KP 2018.Ú–2/131

3.

Činnost ČAS a KM – předseda ÚKAS
a) Volba kandidáta na funkci krajského manažera pro ÚK. Volba proběhla mezi
Mgr.Miroslavem Vachutou a Mgr.Vojtěchem Holým.
Návrh na uskutečnění tajné volby, navržený předsedou ÚKAS, byl zamítnut a ve veřejné
volbě byl výsledek hlasování 2 hlasy pro Vachutu (Calda a Holcr) a 2 hlasy pro Holého
(Mairich a Rybák), Flanderka se zdržel hlasování. Výbor ÚKAS pověřil předsedu ÚKAS,
aby zaslal na ČAS rozhodnutí o kandidatuře obou kandidátů. Ú – 3/131
b) Předseda ÚKAS podal informaci o předání větroměrů k certifikaci do Ostravy. Výbor
ÚKAS vzal informaci na vědomí.
c) Předseda ÚKAS podal informaci o přípravě řešení otázky používání osobních dat
jednotně v rámci ČAS. Výbor ÚKAS vzal informaci na vědomí.
d) Předseda ÚKAS podal informaci o stavu vyřizování žádosti ÚKAS o dotaci z fondu
ÚK. Výbor ÚKAS pověřil předsedu ÚKAS aby připomínky k žádosti vyřešil. Ú – 4/131

e) Výbor ÚKAS po diskuzi rozhodl, rozdělit si jednotlivé oblasti činnosti ÚKAS pro toto
volební období takto:
Milan Rybák, předseda ÚKAS – Ekonomické činnosti, řešení problematiky ve vztahu
k ČAS a ostatním subjektům, řešení problematiky mládeže
Jaroslav Calda, místopředseda ÚKAS – řešení činností spojených s chodem ÚKAS
Josef Mairich, předseda komise rozhodčích ÚKAS – řešení problematiky rozhodčích
v ÚKAS
Petr Flanderka, předseda SK ÚKAS – řešení problematiky řízení soutěží v ÚKAS
Milan Holcr, statistik ÚKAS – problematika evidence výsledků v ÚKAS, web ÚKAS

Problematika spojená s činností SK (předseda SK ÚKAS)
a) P. Flanderka informoval výbor ÚKAS o průběhu KP v hale 2018:
- problém s některými verdikty rozhodčích (měření skoku dalekého, časomíra, …)
- stížnost oddílů na ovlivnění výkonů v důsledku nestandardní dráhy v Jablonci
- návrh pro rok 2019, KP žactva ponechat v Jablonci, KP dospělých vrátit do Prahy
4.

b) P. Flanderka informoval výbor ÚKAS o termínové listině ÚKAS a o návrhu omezení
startů při KP. Výbor ÚKAS vzal informaci na vědomí s tím, že uvedená omezení budou
uvedena v brožuře Atletické soutěže v ÚKAS 2018
c) V souvislosti s projednáváním problematiky spojené s vydáním brožury Atletické
soutěže v ÚKAS 2018 byla diskutována i otázka soutěžního poplatku a startovného na KP
jednotlivců. Výbor ÚKAS rozhodl ponechat pro rok 2018 výši plateb v rozsahu roku 2017. Po
diskuzi bylo dále rozhodnuto ponechat vybrané startovné jako příjem pořadatele.
d) P. Flanderka informoval výbor ÚKAS o návrhu předávat medaile v rámci KP ÚKAS i
juniorům a juniorkám. Výbor ÚKAS vzal informaci na vědomí s tím, že uvedená omezení
budou uvedena v brožuře Atletické soutěže v ÚKAS 2018
e) P. Flanderka informoval výbor ÚKAS o návrhu M.Vachuty vyhlásit tří kolovou soutěž O
pohár kladivářů. Výbor ÚKAS vzal informaci na vědomí s tím, že je připraven finančně

podpořit tuto soutěž (po vzoru běžeckých pohárů), ale výši podpory stanoví podle účasti a
kvality soutěže.
f) M. Rybák navrhl výboru ÚKAS, aby s ohledem na zkvalitňování průběhu soutěží byl v
brožuře Atletické soutěže v ÚKAS 2018 pořadatel KP a KPD zaúkolován (viz smlouva o
pořádání akce), oznámit předsedovi komise rozhodčích jména hlavních funkcionářů (hlavního
rozhodčího a vrchníky) v alespoň 3 denním předstihu, aby bylo možné zkontrolovat
kompetentnost daných funkcionářů.
g) P.Flanderka vyzval výbor ÚKAS k upřesnění cen předávaných medailistům v soutěžích
družstev. Výbor ÚKAS rozhodl, že prvním třem družstvům ve všech kategoriích bude předán
1x diplom, 1x pohár a medaili obdrží každý člen družstva s alespoň 1 startem za družstvo.
Konečný počet medailí pro družstvo nahlásí řídící dané soutěže J.Mairichovi. Za předání
diplomů a medailí pořadateli KP jednotlivců a pořadateli posledního kola KPD zodpovídá
J.Mairich.
Ú – 5/131
h) Termíny tradičních přespolních běhů:

Bílina - Kyselka 17.3.2018
Most - Ressl
15.4.2018
Žatec
31.3.2018
Litvínov (Meziboří)
14.4.2018
Krásný Dvůr – Běh zámeckým parkem 8.4.2018

5.

Různé
Nebyl předložen žádný bod k jednání

Příští schůze 12.4.2018 v Ústí nad Labem

Zapsal: Milan Rybák

