
Zápis z porady Sdružení „Západočeská atletika“ – Plzeň – 26.11.2009 

 
Přítomni: za KKAS - pp. J.Přibáň, J.Vébr, J. Roubíček, L.Dočkal 

                za PKAS – pp. P.Konop, J.Bastl, F.Janeček, J.Hostýnek 

 

Program: 1) Kontrola zápisu z 27.3.2009 (K.Vary) 

                2) Činnost KKAS a PKAS od minulé porady 

                3) Rozdělení soutěžních příspěvků za OMD 2009 

                4) Směrnice ČAS „o poplatcích …“               

                5)  Příprava sezóny 2010 

                6) Příprava porady klubů 2010 

                7) Různé 

Poradu řídil J.Přibáň.K navrženému programu nebyly připomínky 

 

1) Některé úkoly z minulé porady nebyly splněny. Díky přesunům OMJ z Plzně do  

Stříbra se nemohly  dodržet paušály na OMJ, protože OMJ pořádalo SZA. 

2) KKAS – 6 schůzí  16.4. - 28.5.  – 2.7. – 3.9. – 8.10. -. 12.11.  

PKAS – 7 schůzí - 23.4. – 21.5. – 25.6. – 27.8. – 24.9. – 22.10. – 18.11.   

Mezi jednotlivými výbory jsou předávány zápisy ze schůzí, takže informovanost je 

zajištěna. 

3) Bylo provedeno rozdělení finančních prostředků na jednotlivé kluby pořádající 

soutěže družstev v sezóně 2009. V nejbližší době budou peníze zaslány na jejich účty.  

4) Oba výbory sdružené v SZA probíraly směrnici ČASU „O poplatcích…“ Byla   

učiněna shoda, pouze v části čtvrté článku 9 o odměnách rozhodčím v bodě b byl dán 

návrh  na částku 50 Kč (ne 55 Kč) s ohledem na platby i půlhodin pro rozhodčí, tudíž 

problémy při vyplácení s drobnými. Dále se oba výbory dohodly na platbě pro 

pomocníky při závodech (max.počet 15! - podle časového programu závodu) a částce 

30 Kč za hodinu. 

5) Na všech mistrovstvích jednotlivců se bude platit předem startovné 70 Kč za osobu (je 

jedno, kolik kdo jde disciplín, není-li to omezeno rozpisem) 

Startovné půjde na účet pořádajícího kraje a jeho polovina bude odeslána na účet 

druhého kraje. Startovné tedy nebude inkasovat pořádající klub. 

      Jsou stanoveny finanční paušály pro kluby za pořádání OMJ - po 20.000 Kč a to jak za  

      OMJ dorostu, juniorů a dospělých, tak i za OMJ žactva (za tuto částku musí pořadatel  

      zajistit kameru, rozhodčí a případný pronájem). Za OMJ ve vícebojích (Klatovy  

      28.-29.8 bez mladšího žactva pro KKAS) bude zaplacen paušál 5.000 Kč a el.kamera    

      (podle skutečných nákladů).Na ostatní OMJ(5km,10km, půlmaratón)je paušál 2000Kč  

Na finále OMD mladšího žactva je paušál 12.000 Kč. Za organizaci gigantů bude 

vyplacena částka podle vybraných peněz od přihlášených klubů.                       

Soutěžní příspěvky klubů na OMD ponechat – (pravidlo – klub, který nezaplatí, jeho 

jednotlivci nestartují ani mimo soutěž)–příspěvky vybírat na zasedání klubů 27.3.2010 

(jedno družstvo –ml.žactvo/ 1.200Kč, st.žactvo, dorost a junioři 1.500 Kč, dospělí 

2000Kč  

            OMJ v hale 

            ČAS platí jeden pronájem(jsme dva kraje, bude diskutováno) a snažíme se o zaplacení 

            časomíry. OMJ žactva a vložené závody 23.1.2010), OMJ další kategorie (13.2.2010). 

            OMJ venku                                                                                                                 

29.5 2010 – (Strahov) OMJ dorostenecké, juniorské kategorie a dospělí    

            12.6.2010 – (Strahov) OMJ starší a mladší žactvo  



28.-29.8.víceboje Klatovy – mladší žactvo – každý kraj zvlášt‘, stejně jako přespolní 

běh a běh do vrchu 

            OMJ –5km, 10km, maratón a půlmaratón–nabídka p.Šroubka uspořádat v jeho seriálu.        

            Pravidlo – v OMJ musí závod zahájit vždy tři atleti, aby byly uděleny medaile. 

            Družstva 

           Soutěže „Gigant“ budou opět bodovány společně KKAS+PKAS 

            Byl předložen materiál p. Vébra, ohledně obsazení disciplín při letošních „Gigantech“ 

            V letošní sezóně budou tři soutěže Gigantů (15.5. + 12.6. + 4.9.2010) 

            Soutěže družstev mladšího žactva si oba kraje řídí samostatně, společné je pak  

            šestičlenné finále (dva zástupci z KKAS + čtyři z PKAS v každé kategorii) 

            OMD mužů – na základě návrhů z materiálu pana Nešpora bylo dohodnuto, že STK 

            krajů bude jednat s přihlášenými účastníky o podobě OMD mužů, stejně jako o výši  

            finančních příspěvků. 

6) Bylo dohodnuto, že v roce 2010 nebude VH krajů, ale pouze posezení klubů (kde  

budou předány materiály za rok 2009 – zpráva o činnosti, finance, brožura, ročenka. 

Zároveň na poradě budou vybírány tradiční poplatky na OMD. SZA má za to, že 

takové posezení se bude nést v přátelštějším duchu než byly poslední VH.  

Přihlášky rozešle pan Janeček, setkání se s velkou pravděpodobností uskuteční ve 

Stříbře 27.3. a klub zde může zastupovat nejvíce trojice zástupců. 

7) a)  dohodnuty odměny za Ročenku /2009 (5.000 Kč) a Brožura/2010 (4000 Kč)  

b)  p.Vébr upozornil na některé případy, kdy se nedodržují pravidla z Brožury ohledně     

přidělování bodů družstvům (jeden závodník v disciplíně) a další. 

            c) P. Janeček informoval o přípravě mezikrajového utkání se Strasbourkem – dorosty  

                29.5.2010 v Plzni (30 lidí) reciprocita v roce 2011.Garanty - pan Sladký a Janeček. 

            d) pan Konop upozornil na anketu o nejlepšího Atleta SZA. Zaslat návrhy do 12.12. 

                 2009 na vyplněném formuláři na jeho adreasu. 

            e) p. Dočkal sdělí klubům do 30.1.2010, zda bude moci společně s el.měřením dělat i 

                 atletickou kancelář. 

      

  

Další schůze SZA – duben 2010 v K.Varech 

 

                                                                                                             

 

 

    

 

 

  


