
Zápis z jednání 127. schůze výboru Ústeckého krajského atletického svazu 
konané dne 11.4.2017 v Bílině  

Přítomni: Flanderka, , Rybák, Trubač, Holcr 
Omluveni: Holcrová, Calda, Mairich, Lesnik 

Schůzi řídil:  Milan Rybák dle programu schůze 

1. Kontrola plnění úkolů (předkládal M.Rybák): 
123/4     Zajistit úkony spojené se zajištěním a účastí atletické výpravy na LODM 2017.  
     O: Rybák      T: dle požadavků pořadatele 

 
125/3 Navrhnout nový model volby Atleta Ústeckého kraje počínaje rokem 2017 
   O: Holcr T: na výborovou schůzi před konáním VH ÚKAS 2017 
 
126/1 Zaslat dopis hejtmanovi Ústeckého kraje ohledně stanoviska výboru ÚKAS ve věci výstavby atletické 
 haly v Ústí nad Labem – AC Ústí n/L 
   O: Rybák T: do 12.3.2017                   Splněno 

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

a) Došlé faktury k proplacení - výbor ÚKAS projednal a schválil: 
 
MěÚ Bílina pronájem školící místnosti       1452 ,-Kč         schváleno 4 x pro 

 Ročenky 15 ks               2429,-Kč         schváleno 4 x pro 
 

b) Výroční zpráva o činnosti ÚKAS za 2016 
- Členové výboru se seznámili s textem Výroční zprávy o činnosti ÚKAS a vzali ji na 

vědomí. Hospodářce ÚKAS bylo uloženo zveřejnit Výroční zprávu spolu s účetní 
závěrkou za rok 2017 na webových stránkách ÚKAS   Ú – 1/127 
 

c)  Výbor ÚKAS odsouhlasil vydání 60ks výtisků Brožury Atletické soutěže 2017           
hlasování:  4x pro  

  
3. Činnost ČAS a KM – předseda ÚKAS 

a.) Předseda výboru ÚKAS podal informaci ohledně dotace od hejtmana ÚK (200.000,-Kč)    
 
b) Předseda výboru ÚKAS podal informaci ohledně dotace na LODM 2017 (15.000,-Kč) 
 
c) Předseda výboru ÚKAS podal informaci ohledně jednání o návrhu kandidáta do DR 

ČAS.  Výbor ÚKAS vzal informaci na vědomí a rozhodl, sám nemá svého kandidáta a 
že nebude podnikat žádné další kroky, pokud nebude předložen návrh na kandidáta od 
některého z členů ÚKAS. 

 
d) LODM Brno 2017    
- Trenerský dozor 

S ohledem na požadavek jmenování trenérského dozoru do 30.4.2017 byli výborem 
ÚKAS jmenováni : Milan Rybák, Petr Flanderka, Alexej Lesnik, Slavomír Durila, Jiří 
Nechvátal a Zdeněk Brůžek (náhradník Simona Gunarová) 
 

- Akreditace závodníků odevzdat 18.5.2017 
Vzhledem k termínu akreditace byla výborem ÚKAS vydána tato nominační pravidla: 
a) Nominace bude uzavřena dne 14.5.2017 



b) Výběr závodníků bude proveden na základě umístění v průběžných republikových 
tabulkách, přičemž hlavním kritériem bude prospěšnost pro krajské družstvo. 
(Nemusí být bezpodmínečně vybrán závodník, který je v dané disciplíně 1. z kraje 
v průběžných tabulkách, ale celkově až např. 50 v republice. V tomto případě se dá 
přednost závodníku, který bude např. 2 z kraje v průběžných tabulkách, ale celkově 
např. 15 v republice. Toto řešení je voleno proto, že družstvo ml. žáků je dáno 
počtem 8 dívek a 8 chlapců (10 dívek a 10 chlapců v případě st. žáků), přičemž ml. 
žáci mají 6 individuálních disciplín a v každé disciplíně mohou startovat vždy 2 
závodníci tj. 12 osob z 8 možných (u st. žáků je 8 individuálních disciplín, tj. 16 
osob z 10 možných). 

c) Pro nominaci se budou počítat pouze výsledky z dráhových veřejných závodů, 
uvedených v termínové listině ÚKAS či ČAS se 14-ti denním předstihem (pro 
nominaci nebudou započteny výsledky z uzavřených oddílových závodů). 

d) Nominační komise byla jmenována ve složení Durila, Flanderka, Lesnik, Nechvátal 
a Rybák. Předsedou komise, zodpovědným za nominaci a práci komise, byl určen 
P.Flanderka. Komise zveřejní výsledky nominace  do 15.5.2017.        Ú – 2/127 

   
- Byla nám nabídnuta možnost vyzkoušení krajského reprezentačního oblečení pro 

LODM 2017 na Ústeckém krajském úřadu v Ústí n/L. Počty jednotlivých 
požadovaných velikostí je nutné nahlásit sl. Drncové (+420 475 657 936) na krajský úřad do 
28.4.2017. Výbor ÚKAS pověřuje nahlášením velikostí A.Lesnika.  Ú 3/127 

 
- Mezikrajské utkání mladšího žactva se uskuteční 30.9.2017 v Bílině (Pražský atletický 

svaz, Královéhradecký KAS, Liberecký KAS, Karlovarský KAS a Ústecký KAS) 
 

 
4. Problematika ÚKAS – místopředseda ÚKAS 

 Nebyl předložen žádný materiál k jednání 
     
 
5. Činnost SCM a dalších složek systému TM (předkládal vedoucí trenér SCM) 
 Nebyl předložen žádný materiál k jednání 
 
 
6. Problematika činnosti komise rozhodčích (předložil R.Trubač) 
     a)  R. Trubač podal informaci o proběhlém školení a doškolení rozhodčích 2. a 3.tříd 
 v termínu 11. – 12.3.2017. Akce se zúčastnilo 23 lidí. Jediným problémem proběhlé 
 akce byla neplánovaná úhrada pronájmu školící místnosti. Výbor ÚKAS vzal tuto 
 skutečnost na vědomí a souhlasí s proúčtováním akce. 
 
 
7. Problematika spojená s činností STK (předseda STK ÚKAS 

a) Brožura Atletické soutěže 2017 – výbor ÚKAS projednal předložený návrh Brožury 
Atletické soutěže 2017 a pověřil P. Flanderku zapracováním jednotlivých připomínek do 
předkládaného materiálu. Dále pověřil P. Flanderku o rozeslání výborem ÚKAS odpřipo-
mínkované brožury Atletické soutěže 2017 členům výboru ÚKAS ke konečnému stano-
visku a následně zadat vydání brožury Atletické soutěže 2017 do 18.4.2018    Ú – 4/127 

 
            
 



8. Problematika spojená s činností statistika (předložil M.Holcr) 
     Nebyl předložen žádný materiál k jednání 
 
 
9. Různé  
 Nebyl předložen žádný materiál k jednání 
 
10. Úkoly 
 
123/4     Zajistit úkony spojené se zajištěním a účastí atletické výpravy na LODM 2017.  
   O: Rybák      T: dle požadavků pořadatele 

 
125/3 Navrhnout nový model volby Atleta Ústeckého kraje počínaje rokem 2017 
   O: Holcr T: na výborovou schůzi před konáním VH ÚKAS 2017 
 
127/1 Zveřejnit Výroční zprávu spolu s účetní závěrkou za rok 2016 na webových stránkách 
 ÚKAS  O: Holcrová T: do 30.4.2017 
 
127/2 Zveřejnit výsledky nominace závodníků na LODM 2017 O: Flanderka  T: 15.5.2017 
 
127/3 Nahlásit velikosti reprezentačních souprav na krajský úřad sl. Drncové   
   O: Lesnik  T: do 28.4.2017 
 
127/4 Dodat brožuru Atletické soutěže 2017 k tisku.      O: Flanderka    T: 18.4.2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příští schůze výboru ÚKAS  11.5.2017 proběhne v Ústí n/L v sídle SČVaK a hlaním bodem 
jednání bude financování KP Ústeckého kraje 
                      Zapsal: Milan Rybák 


