Zápis z jednání 135. schůze výboru Ústeckého krajského atletického svazu
konané dne 22.11.2018 v Bílině
Přítomni:

Flanderka, Holcr, Mairich, Rybák, Calda,

Omluveni:

Holcrová

Hosté:

Vachuta a Lesnik

1.

Kontrola úkol

4/133 Uzavřít s pořadateli KP ÚKAS smlouvy o pořádání přidělené akce v rozsahu
uvedeném v bodě 2, písm. c, tohoto zápisu. Splněno
5/133 Vyhodnotit jednotlivé KP ÚKAS a na základě vyhodnocení předložit návrh na
diferenciaci odměn pořadatelům pro rok 2018 Splněno
6/133 Proplatit delegovaným funkcionářům na MKU st.žactva v Jihlavě odměnu 500,-Kč na
základě uzavřené DPP
Splněno
7/133 Předložit seznam vybraných rozhodčích, kterým budou vydány „modré rozhodcovské
bundy“ a ty následně předat, dle výborem ÚKAS, schváleného seznamu.
O: Mairich

T: po dodání bund

8/133 Ověřit skutečnou účelnost a cenovou výhodnost nákupu tiskárny na tisk diplomů pro
potřeby ÚKAS (pořizovací cena, provozní náklady, možnosti využití dosavadního
poskytování tisku diplomů, …) Úkol zrušen
1/134 Vyplatit odměny funkcionářům výboru ÚKAS
O: Holcrová

T: nejpozději v 1/2019

3/134 Určit nového správce soupravy pro M aV místo M.Vachuty
O: Mairich

2.

T: do 12/2018

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

a) Došlé faktury k proplacení:
- úhrada webhostingu – webové stránky ÚKAS 407,- Kč/2 roky Ú- 1/135
- úhrada pořádání KF SŠAP ve výši poskytnuté dotace tj. 7.000,-Kč pro AC Ústí n/L Ú- 2/135
- úhrada nákladů spojených s občerstvením při výroční schůzi výboru ÚKAS v prosinci 2018
do výše 3.000,-Kč Ú- 3/135
- příspěvek na pořádání běžeckých pohárů ve výši á 3.000,-Kč pro ASK Děčín, BěKoDo
Teplice a BK FC Kadaň Ú- 4/135
- příspěvek na občerstvení při jednání SK v prosinci 2018 ve výši do 3.000,-Kč Ú- 5/135
Hlasování: u všech bodů 5x pro

3.

Problematika ÚKAS – předseda ÚKAS

a) předseda ÚKAS informoval členy výboru ÚKAS o jednání Výboru ČAS dne 17.11.2018:

- rozpočet ČAS, pravidla poskytování dotace ČAS jednotlivým KAS a dále AK a AO v KAS
- dotace na KF PR 8.000,- dotace na KF SŠAP 7.000,- dotace na družstva extraliga 45.000,- dotace …………… 1.liga 35.000,- dotace ………….. .2.liga 25.000,- za zpracování osobních údajů 125,-/ fyzickou osobu v evidenci
- členské příspěvky 500,- + 100,-/evidovaného člena k 1.1.2019
- Struktura soutěží družstev Junioři, dorost a žactvo zůstává jako 2018
- Zřizování kroužků atletiky a jejich povolování KAS
- VH ČAS 7.4.2019 – Poděbrady …… Návrh termínu VH ÚKAS čtvrtek 7.3.2019 v Mostě
b) informace o stavu nominace a zajištění účasti štafet ÚKAS na Běžeckém poháru mládeže
(problém s nominací E. Zahrádkové – zranění)
c) LODM 2019 Liberec – vedoucí výpravy S. Durila.
Ú- 6/135
Proběhlo první setkání ohledně LODM 2019 na krajském úřadu Ústeckého kraje
d) Informace o celorepublikově vyhlášeném trojboji pro 4 členná družstva 1. – 5. třída
e) Zajištění účasti článků TM za ÚKAS na oponenturách 30.11.2018
f) Nominace na MKU mladšího žactva 8.12.2018 Jablonec – vedoucí výpravy S.Durila,
nominace dívek M.Rybák, nominace hochů S.Durila. Autobus a jeho jízdní řád bude řešen po
dokončení nominace. Doprovod 1 +3, odměna 500,-Kč/osobu Ú- 7/135
g) přijetí nového člena ÚKAS – Athletic club Teplice, z.s. kontakt: Jana Brabcová, SPN
2373/25 Ústí n/L PSČ 400 01 tel.: 720 292 510 email: atletikateplice@seznam.cz
h) informoval o schůzce s manažerem ÚKAS a představě o dalších pravidelných setkávání
i) informoval o jetkání zástupců ÚKAS s vedením ČAS, za přítomnosti zástupců oddílů
USK PROVOD Ústí n/L a AC Ústí n/L a dále zástupce KV ČUS, ohledně jednotného názoru
na výstavbu atletických sportovišť v ústeckém kraji. Jednání se za ÚKAS zúčastní M.Rybák a
J.Calda s mandátem na prvořadého preferování výstavby atletické haly v ústeckém kraji.
hlasování: body c, f ,g, i 5x pro, ostatní body vzal výbor ÚKAS na vědomí

4.

Problematika činnosti komise rozhodčích - předseda komise rozhodčích

a) byla opětovně podána informace o záměru pořízení 5 ks bund pro startéry (červené) a 40 ks
bund pro rozhodčí (modré) s tím, že tyto bundy budou zakoupeny z prostředků ÚKAS a
předány určeným rozhodčím, dle seznamu a na základě předávacího protokolu Ú- 8/135
b) byl podán návrh na zakoupení 10 ks brožury Pravidla atletiky
Ú- 9/135
c) výboru ÚKAS byl navržen jako správce soupravy pro M a V pan Josef Rais. Ten soupravu
převezme proti předávacímu protokolu. Jako alternista J.Raise byl navržen T.Babouček.
Rozhodčímu pro M a V bude hrazena odměna pořadatelem, cestovní náklady mu budou
propláceny z prostředků ÚKAS
Ú- 10/135
d) byla podána informace o stavu evidence rozhodčích a o připravované databázi rozhodčích
v programu ČAS
e) byli opětovně navrženi a schváleni členové KR: Rais, Trubač, Eibel, Kalát a Gália
hlasování: body a, b, c, e 5x pro ostatní body vzal výbor ÚKAS na vědomí

5.

Problematika činnosti komise sportovní - předseda komise sportovní

a) termíny:

KP v přespolním běhu pro 2019 23.3.2019 v Žatci,
KP M + Ž jednotlivců na dráze pro 2019 25.5.2019
KP D + st.žactva jednotlivců na dráze pro 2019 15.6.2019
b) od roku 2020 budou pravděpodobně KP nahrazeny Mistrovstvím oblastí (napříč kraji) a
pro rok 2019 bude KP družstev mladšího žactva rozdělena do dvou skupin – západ a východ –
se závěrečným finále pro2 až 3 nejlepší celky ze skupin
c) informace o požadavku na dodržování pravidla, že kdo nenastoupí na 1. přihlášenou
disciplínu, tak nebude moci pokračovat v disciplínách následujících
d) pro rok 2019 nebude vyhlášen KP jednotlivců juniorů na dráze
hlasování: bod a 5x pro ostatní body vzal výbor ÚKAS na vědomí

6.

Problematika činnosti statistika - statistik ÚKAS

a) výsledky ankety o Atleta Ústeckého kraje 2018:
dospělí 1. Vejražka Daniel - TJ Klášterec n/O
2. Ščerba Matěj – AC Ústí n/L
3. Janetka Antonín – AK Bílina
Mládež – bez pořadí
Helebrantová Petra – AK při ZŠ P.Holého Louny, Klepetková
Viktorie – ASK Lovosice a Štrympl Marek – ÚSK PROVOD Ústí n/L
Hlasování: 5x pro
b) byla opět otevřena otázka dvou webů. Po diskuzi byli oba autoři webů vyzváni k nalezení
cesty, která zajistí ÚKAS největší využití a sledovanost
Ú- 11/135

7.

Různé

a) Manažer Miroslav Vachuta informoval výbor ÚKAS
- o přehledu sportovišť (stadionech) v ústeckém kraji ……. 93 stadionů
- o záměru zakládání atletických kroužků
- o průběhu školních soutěží KF PR a SŠAP
- o hledání „bílých atletických“ míst
- o požadavku ČAS ve věci dokončení prohlášení členů a jejich rodinných zástupců ve věci
GDPR
- o spolupráci s atlety z Chemnitz : závody 19. – 20.1.2019 a dále je možné vložit naše závody
do termínové listiny jejich
b) Vedoucí trenér SCM Alexej Lesnik informoval výbor ÚKAS
- o návrhu seznamu členů SCM pro rok 2019, který bude odsouhlasován při oponenturách
dne 30.11.2018 v Plzni. V souladu s tímto bodem byl uveden problém se zařazením zástupců
AK při ZŠ P.Holého Louny – P.Helebrantová a J.Hřích, kteří nejsou k zařazení potvrzeni
vlastním oddílem (trenérem). Dále byla podána informace o doplnění seznamu o J.Chloupka,
E.Zahrádkové a M.Řehákové.
- o problematice využívání akcí pořádaných články TM a následném zkreslování výtěžnosti
podpory jednotlivými skupinami zařazených atletů do SCM

c) byl předložen návrh na doplnění počtu krajských dresů, hlavně u větších velikostí
8.

Úkoly

7/133 Předložit seznam vybraných rozhodčích, kterým budou vydány „modré rozhodcovské
bundy“ a ty následně předat, dle výborem ÚKAS, schváleného seznamu.
O: Mairich

T: po dodání bund

1/134 Vyplatit odměny funkcionářům výboru ÚKAS
O: Holcrová
T: nejpozději v 1/2019
3/134 Určit nového správce soupravy pro M aV místo M.Vachuty
O: Mairich

T: do 12/2018

1/135 Uhradit fakturu za webhosting ve výši 407,-Kč

O: Holcrová

T: ihned

2/135 Uhradit pořádání KF SŠAP ve výši 7.000,-Kč

O: Holcrová

T: ihned

3/135 Uhradit občerstvení na výroční schúzi výboru ÚKAS do výše 3.000,-Kč
O: Holcrová T: ihned
4/135 Uhradit příspěvek na pořádání běžeckých pohárů ve výši á 3.000,-Kč pro ASK Děčín,
BěKoDo Teplice a BK FC Kadaň
O: Holcrová T: ihned
5/135 Uhradit občerstvení na prosincovém jednání SK do výše 3.000,-Kč
O: Holcrová T: ihned
6/135 Zajistit úkoly spojené s účastí atletického družstva ústeckého kraje na LODM 2019
O: Durila

T: do ukončení LODM 2019

7/135 Zajistit účast družstev ml. žactva na MKU v Jablonci n/N
O: Durila a Rybák T: do ukončení akce
8/135 Zajistit předání bund pro rozhodčí oproti předávacímu protokolu
O: Mairich
9/135 Nákup 10 ks brožur Pravidla atletiky O: Mairich

T: po dodání bund
T: do 1/2019

10/135 Zajistit protokolární předání soupravy pro M a V od M.Vachuty, panu Raisovi
O: Mairich

T: do 1/2019

11/135 Zajistit funkčnost a maximální účelnost jednoho oficiálního webu ÚKAS
O: Holcr a Vachuta

T: do 1/2019

Příští schůze výboru ÚKAS bude dne 11.12.2018 od 16:00 v Ústí n/L, budova SČVK

Zapsal: Milan Rybák

