Program 155. schůze výboru Ústeckého krajského atletického svazu konané v Bílině
14.10.2021 od 16:00 hod.
Přítomni:

Calda, Rybák, Holcr, Mairich, Flanderka

Omluveni:
Hosté:

Lesnik (ved.trenér SCM), Vachuta (manažer ČAS pro ÚK) ,Simo (zástupce Dozorčí rady
ČAS) – všichni omluveni

Jednání řídil: Milan Rybák – předseda ÚKAS
Zápis prováděl: Milan Rybák – předseda ÚKAS
1.
Kontrola úkolů
8/135 Mairich – zajistí předání bund pro rozhodčí a nechá podepsat předávací protokol
J. Mairich slíbil vyřešit distribuci a předávací protokoly do 30.9.2021 termín prodloužen do 30.11.2021
Zatím vydána cca polovina bund pro rozhodčí
2/136 Rybák, Vachuta – hledat možnosti vybudování halových a dalších sportovišť pro atletiku v ÚK. úkol stálý
3/149 Rybák -vytvořit nominační kritéria pro závodníky a doprovod na LODM 2021 a zajistit účast na jednáních s LODM
2021 spojenou– do 31.10.2021 budou určeny termíny a kritéria nominace úkol splněn (viz bod 3., odst.e, tohoto zápisu)
10/149 Rybák, Vachuta- vytipovat slepá místa v kraji a oslovit někoho, kdo by mohl založit atletický klub – úkol stálý
11/149 Rybák, Vachuta - připravit koncepci podpory běžeckých závodů v kraji, návrhy na koncepci běžeckého poháru 2022
Úkol byl rozšířen o zhotovení databáze běhů mimo dráhu – úkol pro manažera ČAS pro ÚK
Byl navržen (SK ÚKAS) soubor závodů, které by se do Běžeckého poháru ÚKAS 2022 počítaly, následně budou
navržena pravidla pro započítávání jednotlivých výsledků z těchto závodů. Termín do 30.11.2021
1/154 Holcrová, Rybák – zajistit úkony plynoucí z bodu 2. Ekonomicko hospodářské záležitosti Zápisu ze 154. Jednání
Výboru ÚKAS
úkol splněn
2/154 Vachuta – sepsat s příslušnými oddíly smlouvu (ve schváleném znění) o čerpání odsouhlasených částek na podporu
talentované mládeže Termín: v průběhu září 2021
úkol splněn
3/154 Holcrová – uzavřít DPP s doprovodnými funkcionáři na Mezikrajovém utkání ml.žactva dne 28.9.2021 v Jablonci n/N
a následně těmto funkcionářům proplatit odměnu ve výši 500,-Kč/osobu. Termín: do konce 10/2021
4/154 Rybák - oslovit předsedkyni Bohemia sport Žatec paní Staňkovou a zjistit současný stav fungování klubu. (Klub je
momentálně v útlumu, ale veškeré závazky vůči ČAS má uhrazeny. Věří, že se činnost opět obnoví. Záležitosti spojené
s vyšetřováním zatím stále běží. Klub Sporťáčci již problematiku Bohemie neřeší, žijí si svůj sportovní život.)
Termín: do 10.10.2021
úkol splněn
5/154 Rybák -projednat s obcí Bílina možnost přejmenování ulice Kyselská na ulici Čestmíra Dudy.
(Problematika byla opětovně prokonzultovaná s vedením obce Bílina se závěrem, že pokud bude v Bílině otevírána nová
komunikace, budou zvažovat variantu, kdy tuto novou komunikaci po panu Dudovi pojmenují. Stávající názvy komunikací
měnit ale nebudou.)
Termín: do 10.10.2021
úkol splněn
6/154 Vachuta – realizovat ve spolupráci s pořadateli a organizátory (viz s bod 3. a odstavec „m“ tohoto zápisu) jednotlivé
akce v rozsahu schváleném Výborem ÚKAS. (Již proběhla oslava 75. let atletiky v Děčíně a Běh zámeckým parkem
v Klášterci. Zbývá akce v Mostě.)
Termín: do konce roku 2021
7/154 Vachuta – zajistit kalibraci měřícího pásma u metrologického úřadu. (ÚKAS obdržel novou váhu, je tak potřeba zajistit
pouze kalibraci pásma). Termín: do konce roku 2021
V Ústeckém kraji je jediné pracoviště Oblastní inspektorát Most, Vladislava Vančury 1428/7, tel.: 476104330, 734396964
2.
Ekonomicko – hospodářské záležitosti (předkládá M.Rybák a P.Holcrová) Ú - 1/155
a) Výbor ÚKAS souhlasí s úhradou cestovného J.Reise (měření a vážení na závodech vypsaných ÚKAS) v celkové výši
4.112,-Kč
b) Výbor ÚKAS souhlasí s úhradou čtvrtletních odměn funkcionářům ÚKAS za období 7.- 9./2021, dle modelu roku 2020 v
plném rozsahu Calda, Flanderka (formou cestovného 2.560,-Kč), Holcr, Mairich a Rybák.
c) Výbor ÚKAS souhlasí s úhradou nákladů za autobus – Mezikrajové utkání ml.žactva v Jablonci ve výši 14.000,-Kč
d) Výbor ÚKAS souhlasí s proplacením faktury za nákup medailí a pohárů pro Krajský pohár přípravek 2021 v celkové výši
9.900,- Kč
e) Výbor ÚKAS souhlasí s proplacením faktury za nákup medailí a pohárů pro KPD mladšího žactva ve výši 3.495,- Kč
f) 1 -Výbor ÚKAS souhlasí s proplacením cestovních nákladů u uskutečněných cest předsedy ÚKAS:
- Most –Děčín za účelem účasti na oslavě 75. Let atletiky v Děčíně (25.9.) ve výši 560,-Kč

- Most – Ústí n/L za účelem projednání Akademie talentované mládeže (4.10.) ve výši 400,-Kč
2 - Výbor ÚKAS souhlasí s proplacením cestovních nákladů P.Flandrekovi za cestu na jednání SK a VV ÚKAS (Kyjov –
Bílina) dne 14.10.2021 ve výši 2.880,-Kč
g) Výbor ÚKAS souhlasí s proplacením hostingu ASPone, s.r.o. (webové stránky) ve výši 1.306,80 Kč
h) Výbor ÚKAS souhlasí s proplacením pořadatelských odměn pořadatelům Krajského poháru přípravek: Klášterec 3000,Duchcov 3000,- Lovosice 3000,- Bílina 3000,i) Výbor ÚKAS souhlasí s proplacením nákladů spojených s nákupem sportovního vybavení pro oddíly, které se zúčastnily
Krajského poháru přípravek 2021 v celkové výši 88.000,-Kč, dle podmínek stanovených ÚKAS (kluby si vyberou materiál
pro své přípravky na webu kantorsport.cz a následně vybrané zboží objedná za všechny M.Vachuta a ÚKAS následně
proplatí celkovou fakturu. Jedná se o tyto oddíly a o tyto dílčí částky:
Klášterec 6770,VTŽ Chomutov 6770,Sporťáci Žatec 6770,Elna Počerady 3385,ASK Lovosice 6770,USK Provod 6770,AC Ústí 6770,AC Teplice 3385,ASK Děčín 6770,AK Krupka 6770,Slovan Duchcov 6770,AK Bílina 6770,AK Most 6770,Litvínov 6770,j) Výbor ÚKAS souhlasí se zadáním grafického zpracování diplomů ÚKAS pro rok 2022 (a následující) při stanovení výše
odměny za grafický návrh 1.000,-Kč. S ohledem na to, že současné diplomy navrhovala V. Purmanová, navrhuje VV ÚKAS
poptat jí jako prvního zájemce na provedení díla.
k) Výbor ÚKAS souhlasí s dodatečným dokoupením dvou sad pohárů pro 1. – 3. Družstvo KP mužů a žen.
l) Výbor ÚKAS souhlasí s poskytnutím finanční podpory pořadatelům běžeckých pohárů v ÚKAS (Běkodo, Děčín, Filingr)
ve výši 3000,-Kč/ pořadatel. Podpora bude vyplacena na základě faktury, zaslané pořadatelem, ekonomce ÚKAS, v tomto
znění: V souladu s rozhodnutím VV ÚKAS, vám fakturuji náklady spojené s organizací závohů ve sjednané výši 3000,-Kč
Hlasování

-

body a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l ……

pro:

5

proti:

0

zdržel se: 0

3.
Problematika ÚKAS – předseda ÚKAS
a) Předseda ÚKAS informoval VV ÚKAS o účasti na slavnostní akci k 75.letům atletiky v Děčíně, kde pro ÚKAS převzal
pamětní skleněnou plaketu.
Výbor ÚKAS bere informaci na vědomí
b) Předseda ÚKAS informoval VV ÚKAS o průběhu jednání s Ing.Zalabákovou, radní ÚK pro školství, mládež a sport, které
uskutečnil v průběhu oslav 75.let atletiky v Děčíně. Z jednání vyvstal požadavek na určení priorit napříč ÚKAS ve věci
budování atletické infrastruktury:
A)1x hala nebo 4-5 běžeckých tunelů ( VV ÚKAS preferuje jako prioritu vybudování tunelů s výhledem na
zbudování haly. Počet tunelů nejvyšší možný, min 5)
B) když hala, tak kde, když tunely tak kde (hala Ústí n/L to s ohledem na polohu a význam města, tunely

Ústí, Děčín, Louny, Most, Chomutov. Další varianty Lovosice, Klášterec, Bílina
Výše zmíněná témata je třeba vydiskutovat a oficiálně předložit Ing. Zalabákové, pro její další případná jednání. Ú-2/155
Výbor ÚKAS bere informaci na vědomí a souhlasí s navrženým. Hlasování - pro 5
proti 0
zdržel se 0
c) Předseda ÚKAS informoval VV ÚKAS o účasti na jednání zástupců Sportovní komise ÚK (Novotný,Cikán,Heidenreich).
K jednání na žádost předsedy ÚKAS byli přizváni i Lesnik (ved.trenér SCM a manažer ČAS pro ÚK Vachuta). Výsledkem
jednání bylo ozřejmění stavby článků talentované mládeže v atletice a následně v ÚKAS. Po diskuzi bylo konstatováno, že
pověřený orgánem pro Akademii ÚK bude ÚKAS a čerpání dotace že půjde přes program Akademie talentované mládeže
olympijských sportů (pro ÚKAS vlastně ani není jiná cesta, protože fond hejtmana nebude. Ostatní dotační programy (Sport
2022, propagace sportu, významné akce, … ) budou nadále zachovány
Hlasování pro
5
proti
0
zdržel se 0
d) Předseda ÚKAS informoval VV ÚKAS o výsledku Mezikrajského utkání mladších žáků v Jablonci n/N. Oba celky obsadily
4.místo, při velice vyrovnané soutěži. Sporná diskvalifikace štafety na 4x 60m dívek. Doprava, funkcionářské zajištění a
sportovní vystupování členů družstva – vše bez problémů.
V souladu s účastí družstva ÚKAS na Mezikrajském utkání vzešel požadavek na doplnění sad reprezentačních dresů ÚKAS.
(sady jsou neúplné a nereflektují velikost účastníků. Návrh dodělat 20ks dívčích a 20ks chlapeckých dresů v domluvených
velikostech + 2 a 2 dresy pro vrhače). VV ÚKAS souhlasí s pořízeníma a navrhuje pověřit realizací Veroniku Purmanovou,
autorku první sady dresů. Zároveň VV ÚKAS pověřuje VT SCM ÚKAS A. Lesnika, aby zajistil správu krajských dresů. Ú
- 3/155
VV ÚKAS bere informaci na vědomi a souhlasí s navrženým. Hlasování - pro 5
proti 0
zdržel se 0

e) Předseda ÚKAS seznámil VV ÚKAS s návrhem nominačních kritérií pro LODM 2022. VV ÚKAS navržená nominační
kritéria odsouhlasil:
Zahájení plnění limitů 1.1.2022, ukončení 22.5.2022. Nominace prvních 9 starších žáků a žákyň, u mladších žáků a žákyň
prvních 7, nejlépe umístěných v průběžné republikové statistice pro danou disciplínu. V případě rovnosti umístění rozhodne
lepší postavení závodníka v republikové průběžné statistice v další disciplíně = lepší využitelnost pro družstvo.
VV ÚKAS bere informaci na vědomi a souhlasí s navrženým. Hlasování - pro 5
proti
0
zdržel se 0
f) Předseda ÚKAS seznámil VV ÚKAS s textem emailu od Marie Polívkové, ohledně nešetrné volby termínu pořádání
Krajského finále poháru přípravek, který kolidoval s termínem pořádání závodu Duchcovský viadukt. Předseda ÚKAS paní
Polívkové odeslal omluvný email a mimo jiné přislíbil do budoucna lepší koordinaci. Soutěžní komise by měla požadovat
oznámení plánovaných termínů akcí mimo dráhu a tyto akce zařadit do termínovky. S ohledem na skutečnost, že Krajský Pohár
přípravek 2021 byla akce v gesci manažera ČAS pro ÚK M. Vachuty, rozhodl VV ÚKAS projednat výše zmíněné na příštím
jednání VV ÚKAS. Výbor bere na vědomí
g) Předseda ÚKAS seznámil VV ÚKAS s komunikací vedenou ohledně KP v přespolním běhu 2021. Po odsouhlasení
pořadatele KP (VTŽ Chomutov), byl pořadatelem navržen termín konání KP na 23.10.2021. S ohledem na termínovou kolizi
bylo předsedou ÚKAS navrhuto několik náhradních termínů, z nichž po konzultaci napříč oddíly a kluby byl vybrán termín
konání KP v přespolním běhu na 13.11.2021. Zároveň bylo navrženo, aby tento závod byl nominačním závodem pro Štafetový
pohár mládeže 2021, který se uskuteční27.11.2021 ve Valašském Meziříčí. Nominováni budou první dva závodníci v kategorii
mladších a starších žáků a žákyň. V případě dorostu bude výběr uskutečněn na základě pořadí v ústeckých statistických
tabulkách v disciplíně 800m, za podmínky účasti na KP v přespolním běhu. Dále byly předložené a schválené propozice KP
doplněny o kategorii elévů (roč. 20010 – 2011) na 600m s tím, že přebornické medaile budou vydány pouze registrovaným
členům v ČAS.
Výbor bere na vědomí a souhlasí s navrženým.
Hlasování - pro 5
proti
0
zdržel se 0
h) Předseda ÚKAS vyzval VV ÚKAS, aby pro následující sezonu byly učiněny kroky, které povedou:
- k větší objektivitě u Krajského poháru přípravek (ročníky narození a systém organizace štafetových běhů) – bude projednáno
na příštím jednání VV ÚKAS.
- ke kvalitnějšímu plnění si pořadatelských povinností u KP (dodržení časového pořadu a jednotlivých disciplín, schválených
v propozicích, zdravotník, …)
Výbor bere na vědomí
i) Předseda ÚKAS informoval VV ÚKAS o tom, že patrně nebyly předány poháry vítězným družstvům v KP dospělých.
Výbor bere na vědomí a souhlasí s dokoupením pohárů a jejich předáním Hlasování pro 5 proti 0 zdržel se 0
j) Předseda ÚKAS informoval VV ÚKAS o výši dotace ČAS na dopravu na Mezikrajové utkání mladšího žactva v Jablonci
n/N (12.457,-Kč – nutné vyfakturovat na ČAS) a o výši dotace na dopravu na Štafetový pohár mládeže ve Valašském Meziříčí
(9.329,-Kč – nutné vyfakturovat na ČAS). S ohledem na již uhrazenou fakturu za dopravu do Jablonce n/N ve výši 14.000,Kč, dotuje ÚKAS akci částkou1.543,-Kč + odměny doprovodným funkcionářům 2.500,-Kč. V případě Valašského Meziříčí,
s ohledem na výši dotace je nutné počítat rovněž s dotací od ÚKAS na dopravu (autobus, osobní auta nebo vlak – zvolit
nejekonomičtější variantu). Dále bylo oznámeno, že na tuto akci nebude letos poskytnuta dotace na ubytování závodníků.
V předstihu bylo zarezervováno ubytování v Penzionu Tenisového klubu DEZA, vzdáleném 300m od závodiště s cenou 550,Kč/osobu (v ceně je nocleh a snídaně – celkem 16 osob = 8.800,-Kč). Doprovod na akci bude určen podle výsledku nominace
závodníků. Ú - 4/155
Výbor bere na vědomí a souhlasí s navrženým. Hlasování - pro
5
proti 0
zdržel se 0
k) Předseda ÚKAS informoval VV ÚKAS o dotazu od pořadatelů Běkodo Teplice, zda jim bude opět poskytnuta podpora ve
výši 3.000,-Kč (stejně se asi ohlásí i ASK Děčín a BK CF Kadaň). VV ÚKAS souhlasí s podporou uvedených pořadatelů a
s výší podpory 3.000,-Kč
Výbor bere na vědomí a souhlasí s navrženým. Hlasování - pro
5
proti 0
zdržel se 0
4.
Problematika činnosti komise rozhodčích - předseda komise rozhodčích J.Mairich
a) VV ÚKAS odsouhlasil organizační pravidla pro školení a doškolení rozhodčích II. a III. třídy, které proběhne 13. - 14. 11.
V Bílině, s ohledem na dotaz Milana Holcra ohledně platnosti tohoto školení. VV ÚKAS pověřuje J. Mairicha k vydání
schválených pravidel školení a jeho následným zajištěním. Ú – 5/155
Výbor bere na vědomí a souhlasí s navrženým. Hlasování - pro 5
proti 0
zdržel se 0

5.

Problematika činnosti komise sportovní - předseda komise sportovní P. Flanderka

a) Předseda SK, na základě reakcí členů SK, zhodnotil soutěžní sezonu 2021 – výtky k průběhu závodů v Lovosicích
- nutnost řešit na jaře soutěž KPD M+Ž
- nutnost řešit na jaře soutěž KPD juniorů
b) KP v přespolním běhu 2021 13.11.2021 v Chomutově, po dohodě v SK rozšířen o kategorii elévů (2010 a 2011), trať 600m
a závod bude otevřený, medaile ale jen členům ÚKAS, registrovaným v ČAS

c) Hala 2022: 31.1.2022 – KP M+Ž Strahov,
13.2.2022 – dorost+st.žactvo Strahov, 5.3.2022 – ml.žactvo Strahov,
26.3.2022 - elévové (ve dvou, možná třech skupinách v halách Děčín, Most a možná Teplice) disciplíny: autový hod, skok
z místa, krátký běh (bude upřesněno).
d) Navržené závody pro Běžecký pohár ÚKAS 2022 – celkem 9 závodů (Louny-memoriál, Most-Ressl, Bílina-Kyselk
a, Žatec-Jarní běh, Klášterec-zámecký park, Teplice-Doubravka, Duchcov-Viadukt, a 1x BĚKODO a 1x KadaňČ.FilingrKonkretizace bude ještě upřesněna po dohodě s pořadateli.
6.
Problematika činnosti statistika - statistik ÚKAS M. Holcr
a) Milan Holcr upozornil na nutnost provést do začátku příští sezony kalibraci větroměrů
7.
Problematika manažera ČAS pro ÚK – Mgr. Miroslav Vachuta
Z důvodu omluvení se M.Vachuty z jednání VVÚKAS, nebyl předložen k jednání žádný bod
8.
Problematika vedoucího trenéra SCM ÚKAS – Alexej Lesnik
a) A.Lesnik, zaslal VV ÚKAS pro informaci stávající stav ohledně výběru členů SCM pro rok 2022
b) A.Lesnik zaslal informaci ohledně průběhu soustředění SCM na Kladně
9. Různé
a) Informace pro kluby, že NSA vyhlásila novou výzvu Můj Klub pro rok 2022. Termín podání žádostí je do 30. 11. 2021
10. Zadané úkoly
8/135 Mairich – zajistí předání bund pro rozhodčí a nechá podepsat předávací protokol
J. Mairich slíbil vyřešit distribuci a předávací protokoly do 30.9.2021
Zatím vydána cca polovina bund pro rozhodčí
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
11/149 Rybák, Vachuta - připravit koncepci podpory běžeckých závodů v kraji, návrhy na koncepci běžeckého poháru 2022
Úkol byl rozšířen o zhotovení databáze běhů mimo dráhu – úkol pro manažera ČAS pro ÚK Termín do 30.11.2022
3/154 Holcrová – uzavřít DPP s doprovodnými funkcionáři na Mezikrajovém utkání ml.žactva dne 28.9.2021 v Jablonci n/N
a následně těmto funkcionářům proplatit odměnu ve výši 500,-Kč/osobu. Termín: do konce 10/2021
6/154 Vachuta – realizovat ve spolupráci s pořadateli a organizátory (viz s bod 3. a odstavec „m“ tohoto zápisu) jednotlivé
akce v rozsahu schváleném Výborem ÚKAS. (Již proběhla oslava 75. let atletiky v Děčíně a Běh zámeckým parkem
v Klášterci. Zbývá akce v Mostě.)
Termín: do konce roku 2021
7/154 Vachuta – zajistit kalibraci měřícího pásma u metronomického úřadu. (ÚKAS obdržel novou váhu, je tak potřeba zajistit
pouze kalibraci pásma). Termín: do konce roku 2021
1/155 Rybák, Holcrová - zajistit úkony plynoucí z bodu 2. Ekonomicko hospodářské záležitosti Zápisu ze 154. Jednání Výboru
ÚKAS
2/155 Rybák – Informovat ing. Zalabákovou o výsledku projednávání problematiky výstavby haly a tunelů pro potřebu
atletického dění.
Termín – do konce října 2021
3/155 Rybák - Projednat s V.Purmanovou podmínky a možnost realizace: - nových diplomů na rok 2022 a doplnění sad dresů
pro ÚKAS v již zavedeném designu
4/155 Rybák – vybrat nejekonomičtější dopravu na Štafetový pohár do Valašského Meziříčí a zajistit ubytování pro výpravu
5/155 Mairich – organizačně a personálně zajistit školení a doškolení rozhodčích 2. a 3. třídy, v souladu se schváleným POZ
Příští schůze výboru ÚKAS 30.11.2021 v Bílině od 16:00 hodin
Zapsal: ing. Milan Rybák – předseda ÚKAS

