
Program jednání 162. schůze výboru Ústeckého krajského atletického svazu konané v Bílině 19.05.2022 od 

17:00 hod. 

 
Přítomni: Duffek, Holcr, Lesnik, Rybák, Vachuta, : Simon, Holcrová 

Omluveni  

Hosté:    

Jednání řídil: Milan Rybák – předseda ÚKAS 

Zápis prováděl: Milan Rybák – předseda ÚKas 

1.  Kontrola úkolů 

2/136 Rybák, Vachuta – hledat možnosti vybudování halových a dalších sportovišť pro atletiku v ÚK.     úkol stálý 

 
 

10/149 Rybák, Vachuta – vytipovat slepá místa v kraji a oslovit někoho, kdo by mohl založit atletický klub - úkol stálý 

 
 

7/154 Vachuta – zajistit kalibraci měřícího pásma u metronomického úřadu. (ÚKAS obdržel novou váhu, je tak potřeba zajistit pouze kalibraci 

pásma).             Splněno 
 

1/155 Rybák, Holcrová - zajistit úkony plynoucí z bodu 2. Ekonomicko hospodářské záležitosti Zápisu ze 155. Jednání Výboru ÚKAS. Z úkolu  

1/155   a) předat poháry za KPD ÚKAS dospělých        Splněno 

 
 

1/157 Rybák, Holcrová zajistit úkony plynoucí z bodu 2. Ekonomicko hospodářské záležitosti Zápisu ze 157. Jednání Výboru ÚKAS . Zbývá 

dokončit:  bod 2 f)   plakety jsou vyrobeny, zbývá je předat      Splněno 

 
 

1/160  Rybák, Holcrová zajistit úkony plynoucí z bodu 2. Ekonomicko hospodářské záležitosti Zápisu ze 160. Jednání Výboru ÚKAS 

Bod 2 a)  vyfakturování startovného oddílům zúčastněných na halovém KP ÚKAS 2022 

Bod 2b)   Vyplatit pořadatelské odměny za halové KP elévů ve výši 10.000,-Kč 

 

2/160  Holcr zřídi datovou schránky ÚKAS        Splněno 

          

2. Ekonomicko – hospodářské záležitosti (předkládá M.Rybák a P.Holcrová)    Ú - 1/161 

a)  VV ÚKAS souhlasí s proplacením faktury za kalibraci měřícího pásma 100m ve výši 1.477,-Kč  Miroslavu Vachutovi 

b) VV ÚKAS souhlasí s proplacením cestovného M. Rybákovi ve výši 451,-Kč (účast na informační schůzce k LODM 2022 a vyzvednutí 

reprezentačního oblečení na LODM 2022) 

c)  Předseda ÚKAS podal informaci o stavu úhrady soutěžního poplatku za účast družstev v KP ÚKAS 

d)  Předseda ÚKAS podal informaci, že Zastupitelstvo Ústeckého kraje dne 25. 4. 2022 svým usnesením č. 048/14Z/2022 rozhodlo o poskytnutí 

neinvestiční účelové dotace ve výši 1 155 000 Kč Ústeckému krajskému atletickému svazu (podpora talentované mládeže) 
Hlasování        -      body a, b ,                                                                          pro:      5         proti:     0       zdržel se:      0 

Body c) a d) vzal VV ÚKAS na vědomí     

  

3. Problematika ÚKAS – předseda ÚKAS 

a) Předseda ÚKAS podal VV ÚKAS informaci o informační schůzce k LODM 2022, která se konala v Ústí n/L dne 12.5.2022 od 15:00 hod. 

● Termín: 26. 6. – 1. 7. 2022 

● Předpokládaný počet účastníků: 4 295 (za Ústecký kraj cca 300 účastníků) 

● dále cca 300 V.I.P. hostů 

● Do 18. 5. zaslat nominace + fotografie – včetně náhradníků  

● Od 14. 6.(?) k vyzvednutí akreditační karty + DPP 

● Zahajovací ceremoniál 26. 6. 2022 od 18:00 Andrův stadion Olomouc. Délka hlavního programu: 18:00 - 19:45 (včetně koncertu) - z 

důvodu bezpečnosti zůstat až do konce 

● 24 účastníků (sportovců) na plochu v rámci nástupu, potvrdit zájem, do 17.6. seznam sportovců. Pro veřejnost cca 1000 vstupenek 

● Doprava na hry – společný odjezd – Zimní stadion Ústí nad Labem. Doprava zpět do Ústí nad Labem – 1.7. v dopoledních hodinách 

● Bezpečnost - ze strany pořadatele bude zajištěna kontrola objektů jednotlivých kolejí z vnějšku v době od 18 – 22 hodin 

● vyhlášení Kodexu účastníka LODM 2022 – při jeho opakovaném porušení bude následovat vyloučení z LODM 2022 

● Strava – v menze university (součást ubytovacího areálu) plná penze (snídaně, oběd, večeře + pitný režim, kohoutková voda) 

● uvolnění pro děti ze školy/pro trenéry ze zaměstnání (na vyžádání) 

● informace na tel.: kontakt: 770 136 067 

- Ubytování: VŠ kolej J.L. Fischera, blok A, Šmeralova 10, Olomouc 

 

Kolej        patro    č.pokoje    poč.lůžek     forma ubytování                  kraj + sport  +  pohlaví 

JLFA 4 416 3 3L (buňkový systém) UST - atletika dívky 

JLFA 4 417 3 3L (buňkový systém) UST - atletika dívky 

JLFA 4 419 3 3L (buňkový systém) UST - atletika dívky 

JLFA 4 420 3 3L (buňkový systém) UST - atletika dívky 

JLFA 4 422 3 3L (buňkový systém) UST - atletika dívky                 *) 2D 

JLFA 4 423 3 3L (buňkový systém) UST (1D + 2 T) atletika           *) 2D 

JLFA 4 426 3 3L (buňkový systém) UST - atletika hoši 
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JLFA 4 427 3 3L (buňkový systém) UST - atletika hoši 

JLFA 4 429 3 3L (buňkový systém) UST - atletika hoši 

JLFA 4 430 3 3L (buňkový systém) UST - atletika hoši 

JLFA 4 432 3 3L (buňkový systém) UST - atletika hoši 

JLFA 4 433 3 3L (buňkový systém) UST (1H + 2T) atletika 

JLFA 4 435 3 3L (buňkový systém) UST (1T) atletika + *) 2T 
 

*) Problém s ubytováním je zatím v tom, že mezi trenéry není žena a proto není možné ubytovat dívku na pokoji č.423 

Usnesení: Výbor ÚKAS bere informaci na vědomí 

 

b) Nominace na LODM 2022 

     - VV ÚKAS odsouhlasil nominaci závodníků na LODM 2022, předloženou Lesnikem a Vachutou – hoši, Purnanovou a Duffkem - dívky  

        Odsouhlasená nominace je zveřejněna v příloze zápisu jako příloha č.1 

Hlasování:                                            pro:      5         proti:     0       zdržel se:      0 

 

c) Předseda ÚKAS, jako vedoucí výpravy, bude informovat rodiče a trenéry nominovaných závodníků a bude s nimi v aktuálním kontaktu 

Usnesení: Výbor ÚKAS bere informaci na vědomí       Ú - 2/161 

 

d)  Předseda VV ÚKAS informoval VV ÚKAS o skutečnosti, že na ČAS jsou předávány informace, které nepopisují reálný stav komentovaného 

děje a tím poškozují práci  funkcionářů, rozhodčích a trenérů v ÚKAS.  

Usnesení: Výbor ÚKAS bere informaci na vědomí 

 

e)  Předseda ÚKAS zhodnotil všechny dosud proběhlé dráhové KP ÚKAS a pověřil předsedy SK a KR, aby okomentované podněty využili při 

své další práci , případně při rozhodování o pořadatelích a delegovaných funkcionářích , v následujícím obdobích. (kvalita sportovišť, zázemí 

sportovišť, výkony rozhodčích, ……) 

 Usnesení: Výbor ÚKAS bere informaci a zadaný úkol na vědomí    

  

f)  Předseda ÚKAS informoval VV ÚKAS o provedené změně v registru ČAS v pozici předsedy KR. Dále vyzval předsedu KR, aby projednal 

s odpovídajícími funkcionáři ČAS, možnost jmenovat v ÚKAS dalšího instruktora rozhodčích, s ohledem na současný, ne zrovna uspokojivý stav 

v této oblasti. 

 Usnesení: Výbor ÚKAS bere informaci a zadaný úkol na vědomí   

 

g)  Předseda ÚKAS informoval VV ÚKAS o dosavadním průběhu Krajského poháru v bězích (přespolní závody v Lounech, Žatci, KPD dorostu 

a žactva1.kolo a KP jednotlivců žactva   Usnesení: Výbor ÚKAS bere informaci a zadaný úkol na vědomí   

 

 

h) Předseda ÚKAS informoval VV ÚKAS o průběhu a obsahu jednání předsedů KASů s šéftrenérem ČAS, které proběhlo 11.5.2022 v Praze  

 Usnesení: Výbor ÚKAS bere informaci a zadaný úkol na vědomí   

 

                                   

4. Problematika činnosti komise rozhodčích  - předseda KR Miroslav Vachuta 

a)  předseda komise navrhl nakoupit certifikovaná zařízení pro měření tak, aby byla dostupná pro vybrané pořadatelské oddíly. Po projednání bylo 

rozhodnuto zatím s nákupem počkat a rozhodnutí odložit na některé z příštchí jednání VV ÚKAS 

 

b)  předseda komise podal informaci o průběhu KF šP – závod se vydařil  a byl hodnocen jako úspěšný a hezký závod 

 

c)    předseda komise informoval, že jednotlivá okresní kola PR se liší svou kvalitou okres od okresu. S pořádáním závodu jsou problémy vzhledem 

k dopoledním hodinám pořádání závodu. .Problémy se vyskytují i v oblasti financování závodu. Byl vysloven návrh urgovat na ČAS aby byl 

vytvořen manuál, který by statut a podmínky pořádání PR sjednotil a vůbec dal odpověď, jak s pořádáním tohoto závodu dál. 

 

  

5.        Problematika činnosti komise sportovní - předseda komise sportovní  Pavel Duffek 

a)   předseda komise informoval, že k dosud proběhlým závodům nebyly podány žádné připomínky s výjimkou návrhu, aby v případě KPD 

mladšího žactva byly termíny konání skupin VÝCHOD a ZÁPAD od sebe odděleny, důvodu zajištění rozhodčích 

 

 

6. Problematika činnosti statistika  - statistik ÚKAS  M. Holcr                  

a)  informoval o potřebě, aby pořadatelé závodů alespoň 1x ročně zajistili nulový test kamery a jeho výsledek pak zaslat emailem předsedovi 

komise rozhodčích k založení. 

 

 

7. Problematika manažera ČAS pro ÚK – Mgr. Miroslav Vachuta 

a)  Informace o proběhlých školních soutěžích viz bod 4 c) 

 

 

8. Problematika vedoucího trenéra SCM ÚKAS – Alexej Lesnik 

a)  nebyl předložen žádný materiál k projednání 
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9. Různé  

 

nebyl předložen žádný materiál k projednání 

 

 

 

10. Zadané úkoly 

2/136 Rybák, Vachuta – hledat možnosti vybudování halových a dalších sportovišť pro atletiku v ÚK.     úkol stálý 

 
 

10/149 Rybák, Vachuta – vytipovat slepá místa v kraji a oslovit někoho, kdo by mohl založit atletický klub - úkol stálý 

 

1/160  Rybák, Holcrová zajistit úkony plynoucí z bodu 2. Ekonomicko hospodářské záležitosti Zápisu ze 160. Jednání Výboru ÚKAS 

Bod 2 a)  vyfakturování startovného oddílům zúčastněných na halovém KP ÚKAS 2022 

Bod 2b)   Vyplatit pořadatelské odměny za halové KP elévů ve výši 10.000,-Kč 

 

1/161 Rybák, Holcrová - zajistit úkony plynoucí z bodu 2. Ekonomicko hospodářské záležitosti Zápisu ze 161. z jednání Výboru ÚKAS. 

       Termín: dle požadavku   

  

2/161  Vedoucí výpravy na LODM 2022 v Olomouci - informovat rodiče a trenéry nominovaných závodníků a být s nimi v aktuálním kontaktu 

               Termín: dle požadavku do ukončení akce  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příští schůze výboru ÚKAS se uskuteční 16.6.2022 na stadionu v Bílině od 16:00 hod. 

Zapsal: ing. Milan Rybák – předseda ÚKAS 

 

 

 

 

Příloha č.1      Nominace na LODM 2022 


