
Zápis z jednání 132. schůze výboru Ústeckého krajského atletického svazu 
konané dne 12.4.2018 v Bílině 

Přítomni: Calda, Flanderka, Holcr, Mairich, Rybák, Trubač, Vachuta jako host 
Omluveni: Holcrová 

Schůzi řídil:  Milan Rybák dle programu schůze 
 
1.  Kontrola úkolů 

2/129 Zvážit konání KP elévů v hale 2018 -  pořadatel ÚKAS 
O: předseda STK ÚKAS    T: Podzimní termínn2018, jinak řešit formou oddílových akcí 
 
1/131   Proplacení odměn za KP v hale  2018            Splněno 
 
2/131   Vypracovat návrh sazebníku pro rozhodčí při KP 2018 
O: J.Mairich    T:  Do vydání brožury Atletické soutěže 2018      Splněno 
 
3/131   Zaslal na ČAS rozhodnutí o kandidatuře obou kandidátů na funkci Manažer kraje 
O:  M.Rybák   T:  Ihned                                                                Spněno 
Bylo odesláno, zpět požadavek na jednoho kandidáta od ÚKAS – M.Vachuta - schváleno 
 
4/131  Projednat na krajském úřadu ÚK stav vyřizování žádosti o dotaci na pořádání 
krajských soutěží v roce 2018  O: M. Rybák     T: Ihned   
Bylo v radě ÚK schváleno 200.000,-Kč a půjde to do Zastupitelstva 23.4.2018 

5/131   Zajistit dodání, podle termínů pořádání KP, medailí a diplomů pořadatelům KP 
O: J.Mairich    T: průběžně dle termínu konání daného KP 
                
2. Ekonomicko – hospodářské záležitosti (předkládá M.Rybák a P.Holcrová) 

a) Došlé faktury k proplacení: 
- medaile KP přespolní běh 2018 + dodatek KP hala…… 1.512,-Kč   Hlasování 5x pro   

 
      b)  Schválit výtisk brožury ÚKAS 2018  -  ks 60ks    cena do 2.000,-Kč   Hlasování 5x pro 
 
      c)  Odměny funkcionářům ÚKAS 

Počkat do doby než budou známy dotace z ČAS. V dané době vycházet z předpokladu 
zachování stavu 2017. Případné změny realizovat až po oznámení výše dotací na 
činnost ÚKAS pro 2018 od ČAS. 

 
      d)   Sazebník rozhodčích – uvézt v Brožuře Atletické soutěže ÚKAS 2018 
           Dále dle sazebníku od J.Mairicha – závazné min. částky          hlasování 5x pro 
Soutěže ÚKAS Ředitel TD/ŘS HR SaKaRaTČ VF OF NQ 

800,- 700,- 700,- 500,- 400,- 300,- 150,- 

TD= technický delegát          
ŘS= řídící soutěže 
HR= hlavní rozhodčí 
SaKaRaTČ startér, kancelář, rozhlas, vedoucí technické čety 
VF= vrchníci a RMaV 
OF= ostatní rozhodč 
NQ= nekvalifikovaní rozhodčí a pomocníci čekatelé bez půkazu 



   e)  Odměny pořadatelům  -  do rozhodnutí o výši dotací z KÚ a ČAS výbor ÚKAS garantuje 
výši odměn roku 2017, povýšenou s ohledem na sazebník odměn rozhodčím o 2.000,-
Kč/soutěž 
 
   f)  Kalibrace větroměrů – výbor ÚKAS rozhodl proplatit oddílům, které si daly zkalibrovat 
větroměry jednotnou částku 1.600,-Kč/ za atest. Úhrada atestu bude provedena na základě 
zaslané faktury a doloženou kopií fakturované částky. V případě že oddíl zasílal větroměry ke 
kalibraci na dvakrát (Děčín), bude proplacen každý atest, ale jen do výše 1.600,-Kč/větroměr.  
 
 
3. Činnost ČAS a KM – předseda ÚKAS 

  
 - předseda ÚKAS podal informaci o jednání Výboru ČAS, včetně reakce na dotaz ohledně 
stanovení výše pořadatelských odměn za pořádání soutěží družstev ČAS a výše odměn 
řídícím soutěží ČAS. 
 
 4. Problematika ÚKAS – předseda ÚKAS 
 
- Větroměry -  co s těmi, které neprošly certifikací = zatím ponechat a využívat dle možností 

-  nákup nových větroměrů pro kraj = zatím počkat a čas ukáže míru 
potřebnosti nového nákupu 

-  Odměny pro rozhodčí – problematika vyřešena odsouhlasením sazebníku rozhodčích 
-  Odměny pořadatelům – bude ještě projednáváno, zatím platí garance výše odměn roku 2017 
+ 2.000,-Kč/soutěž 
 
5. Činnost SCM a dalších složek systému TM (informace předal vedoucí trenér SCM) 
 
-  vyšla  Brožura talentované mládeže 2018.    Výbor ÚKAS vzal na vědomí 
-  3.5.2018 se uskuteční porada vedoucích trenérů SCM .  Výbor ÚKAS vzal na vědomí 
- problematika využívání stadionu v Ústí n/L   
(střet zájmů – krajský atletický manažer, který  by měl hájit zájmy všech ústeckých atletů – 
versus funkcionář oddílu, který žádá o dotaci na činnost u téhož orgánu proti kterému 
vystupuje při obhajobě krajských zájmů. Výsledkem musí být střet zájmů, neboť když bude 
hájit zájmy krajské atletiky, tak může ublížit svému oddílu.   
Výbor ÚKAS po projednání s manažerem kraje zatím nemá signály o uváděném střetu zájmů. 
 
6. Problematika činnosti komise rozhodčích  - předseda komise rozhodčích 
  
- předal požadavek na proplacení cestovních náhrad Josefu Raisovi – doprava na školení 
rozhodčích pro měření 
- otevřel otázku úhrady odměn rozhodčím pro měření. Výbor ÚKAS rozhodl, že odměna bude 
rozhodčímu pro měření uhrazena pořadatelem, cestovné v případě, že daný rozhodčí nebude 
mít bydliště v místě konání závodu, bude rozhodčímu proplaceno hospodářkou ÚKAS. 
Delegování rozhodčího by mělo být prováděno citlivě s ohledem na místo konání akce a 
bydliště rozhodčího.  
-  byl předložen návrh na správce „Měřící soupravy“. Po projednání se výbor usnesl na tom, 
že správcem soupravy pro období prvního získání zkušeností bude Mgr.Vachuta. Následně 
bude stav vyhodnocen a případně upraven. 
-  rozhodčími pro měření byli, na základě absolvovaného školení, ustanoveni pro ÚKAS: 
   Josef Kalát, Josef Rais a Rudolf Trubač 



7. Problematika spojená s činností SK (předseda SK ÚKAS) 
- po projednání a dílčích úpravách byla odsouhlasena brožura Atletické soutěže  2018 
v konečné verzi      hlasování 5x pro 
 
            
8. Problematika spojená s činností statistika (předložil M.Holcr) 
-  byla podána informace o zadávání propozic jednotlivých závodů formou elektronického 
zadávání 
-  byla podána informace o novinkách plynoucích z existence systému Atletická kancelář 2 
-  bylo zhodnocen stav ověření větroměrů a certifikace kamer v Ústeckém kraji – počty a 
schopnost zajištění regulérnosti závodů 
 
9. Různé  
- byla diskutována otázka míry zvládnutí pořadatelství kvalifikace do extraligy, s ohledem na 
problematiku společného využívání stadionu jak atlety, tak i fotbalovým klubem.. Zástupce 
AC Ústí nad Labem (M.Vachuta) ujistil výbor, že nevidí ve vztahu atletika – fotbal žádné 
potíže a že pořadatelství bude zajištěno. Při této příležitosti byl výbor ÚKAS, respektive 
předseda SK ÚKAS a předseda komise rozhodčích ÚKAS, požádán o spolupráci při 
zajišťování akce. 
-  byla podána informace, že následná LODM proběhne v termínu 24. – 27.6.2019 
v Libereckém kraji. 
-  M.Holcr předložil požadavek na nákup zboží výhradně přes písemnou objednávku, kterou 
zajistí hospodářka ÚKAS (zadá jí číslo a zaeviduje si jí). Konkrétně např. při nákupu medailí. 
Požadavek byl projednán s konstatováním, že na faktuře dodaného zboží může byt uvedeno, 
že objednávka vyla provedena např. telefonicky. Souhlas s požadavkem byl vysloven v otázce 
kontroly dodaného zboží (např. počtu ks) což při ústní objednávce je obtížně reklamovatelné. 
 
10.  Úkoly 
4/131  Projednat na krajském úřadu ÚK stav vyřizování žádosti o dotaci na pořádání 
krajských soutěží v roce 2018  O: M. Rybák     T: Ihned   
Bylo v radě ÚK schváleno 200.000,-Kč a půjde to do Zastupitelstva 23.4.2018 
 

5/131   Zajistit dodání, podle termínů pořádání KP, medailí a diplomů pořadatelům KP 
O: J.Mairich    T: průběžně dle termínu konání daného KP 

                
 
 

 
 
 
Příští schůze dle požadavku, bude avizováno.                            Zapsal: Milan Rybák 


