
 
Zpráva STK – sportovně technické komise za 

2016 
 

 Sportovně  technická komise v letech 2016 pracovala v tomto složení : pánové 
Flanderka, Janouch, Brůžek, Calda, Pavlík, Peřina, Laluha a Durila. STK se sešla za 
zmiňované období 4 x a vydala jak letní dráhovou brožuru soutěží 2016, tak i halovou 
brožuru na rok 2016. 
 Halové krajské přebory v roce 2016 proběhly v nafukovací hale na Strahově. 
 Krajské přebory jednotlivců na dráze proběhly v roce 2016 všechny v Bílině. Z 
hlediska toho, že Bílina je jaksi v centru kraje je to dobré (kluby ušetří), ale chápu pořadatele, 
že toho mají na konci sezóny už opravdu dost. Co se týká soutěží družstev v našem kraji, tak 
do soutěží se přihlásilo 43 družstev, tedy nejmíň za poslední roky. Soutěže se uskutečnily na 
stadionech v Ústí nad Labem, Bílině, Meziboří, Lovosicích, Chomutově a Děčíně. Je fajn, že 
se pomalu zapojují i jiné kluby do pořádání soutěží družstev, než jen ty tradiční. Problémem 
posledních let je malý počet přihlášených družstev dorostu, a tak je těžké tuto soutěž 
uskutečnit. Byla tu nabídka Libereckého kraje na společnou soutěž Libereckého – 
Středočeského a Ústeckého kraje v soutěžích dorostu, ale nakonec to pro nezájem nedopadlo. 
Stejně jako pro nezájem některých Úkasových klubů nedopadl společný KP s Libereckým 
krajem mužů a žen na dráze. Kamenem úrazu byla vzdálenost a zejména obava z toho, že 
Liberecký kraj je lepší a na naše závodníky nezbudou za průměrné výkony medaile. 
 Pořadatele soutěží družstev byly kluby mající stadión s umělým povrchem a 
elektronickou časomírou, musím říci, že se letos, až na výjimky, hodně polepšily proti 
předešlým obdobím. 
 
První termíny pro rok 2017 
 
KP Ústeckého kraje staršího a mladšího žactva – 14. 1. 2016 – Praha – Strahov 
KP mužů a žen – OPEN – 29. 1. 2016 – Praha – Strahov 
 
ODM 2017 - Brno 
 
Brzký termín pro nominaci, proto bude nutné udělat první kola KP družstev již v prvním 
týdnu měsíce května 2017 – velká část výpravy bude nominována z těchto závodů. 
 
 
Děkuji Vám za pozornost,  
 
 
Petr Flanderka 
Předseda STK ÚKAS 
 
 

 
 


