
Zápis z mimořádné porady Sdružení „Západočeská atletika“ – Plzeň – 23.9.2010 

 
Přítomni: za KKAS - pp. J.Přibáň, J.Vébr 

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

                host – p.Hubáček 

 

Program: 1) problémy kolem OMD v Nýřanech 

                2) spolupráce na brožuře 

                3) Spolupráce s německou stranou 

                4) Valná hromada krajů v roce 2011               

                5) Návrh na pořádání halových OMJ 2011  

                6) Motivace mládeže – medaile i na dorost 

                7) Různé 

Poradu řídil J.Přibáň.K navrženému programu nebyly připomínky 

 

1) Směrnice ČASu o registrovaných sportovcích – část první, článek l, odst.l uvádí: 

Sportovec, občan ČR, je oprávněn startovat v mistrovských soutěží ČAS a KAS 

v kategorii mladšího žactva a kategoriích starších, je li registrován dle této směrnice. 

Dále vycházelo vedení SZA z Rozpisu tohoto závodu a vyjádření p. V.Moravce – 

řídícího soutěže (toto vyjádření je součástí zápisu) a vyslechlo i protest p. I.Hubáčka. 

Z důkazů je jasné, že vedoucí družstva Sokola Plzeň Petřín p. Prokopová nedodržela 

podmínky Rozpisu a své družstva nepřihlásila přes závodní kancelář. SZA považuje 

rozhodnutí p. V.Moravce za správné a oceňuje snahu nechat atlety a atletky Sokola 

příp. neregistrované atlety AC Domažlice startovat mimo bodování. V další sezóně 

2011 SZA rozhodl, že všichni atleti, kteří budou startovat v mistrovských soutěží SZA 

jak jednotlivců, tak družstev musí být řádně registrováni. 

2) Bylo dohodnuto, že práce na Brožuře 2011 budou společné. Pan J.Vébr zpracuje 

Soutěžní řády jednotlivců a družstev v koordinaci mezi sebou a podle řádů ČASu a 

pan Janeček zpracuje termínovou listinu, adresář a jednotlivé rozpisy ve spolupráci 

s pořadateli. 

3) Na návrh sousedního okresu Horní Falc o spolupráci s našimi kluby odpoví p. Přibáň a 

zašle naši termínovku  a v případě zájmu nabídneme německým sousedům možnost 

účasti na našich závodech, pochopitelně toto platí i v opačném směru. 

4) VH obou krajů pod hlavičkou SZA se uskuteční v březnu v Plzeňském kraji. 

5) SKP Union Cheb nabídl SZA, že technicky uspořádá za určitých podmínek (které byly 

předneseny) oba mistrovské závody jednotlivců v hale 2011. 

6) Bylo rozhodnuto, že oba kraje uvolní finanční prostředky na nákup medailí pro 

kategorie dorostu jednotlivců v roce 2011. Platba za medaile, tak jak je zvykem bude 

50 na 50. 

7)     a) J.Přibáň informoval že jako místopředseda ČAS mající na starosti kraje, požádal 

ČAS, aby opět bylo zaplaceno jednotlivým krajům el.měření na OMJ v hale v roce 

2011. Dále požádal o částku 25.000 Kč na každý kraj, která by byla účelově použita 

            na el. časomíru při soutěžích družstev.  

b) zástupci obou krajů se dohodli, jak v letošním roce vypořádat finanční částky 

jednak za pořadatelství závodů družstev a jednak za soutěže jednotlivců. 

 

Další schůze se uskuteční dle dohody zástupců jednotlivých krajů 

 

Zápis zapsal – J.Přibáň  

  



Sdělení řídícího soutěže mladšího žactva V. Moravce 

 

   Byli jsme s Jardou Kotkem pověřeni řízením finále družstev mladšího žactva v Nýřanech. 

Vzhledem k okolnostem, které toto finále provázely, považuji za potřebné napsat tento dopis. 

Chtěl bych tak předejít možným dezinterpretacím. 

    Na poradě oddílů na jaře bylo domluveno, že k vzhledem k situaci okolo soutěžní brožury a 

některých zmatečních záležitostí v ní uvedených, bude závazný rozpis vydaný pořadatelem. 

Tak tomu také ve většině soutěží družstev nebo alespoň těch, které mohu posoudit bylo. 

     V propozicích, které vydal AC Nýřany, bylo jasně napsáno, že přihlášky jsou přes 

závodní kancelář. Osobně jsem na internetu kontroloval možnost se přihlásit. Stejně tak byla 

stanovena doba ukončení přihlášek. Na telefonický dotaz AK Škoda Plzeň jsem odpověděl, že 

Přihlášky jsou možné pouze přes závodní kancelář a dodatečné, formou přihlášek, nelze brát. 

      V sobotu ráno vedoucí jednotlivých družstev z přihlášek vyškrtli ty, kdo nebudou závodit. 

Problém však vyvstal u oddílu AC Domažlice, který měl přihlášeny v závodní kanceláři 

chlapce nar.1999 a starší (v kategorii) a chtěl přihlásit kartičkami ročník 2000 a mladší. 

Vedoucí družstev Sokola Plzeň Petřín však přinesli jen přehled startů, soupisky a kartičky, 

v závodní kanceláři neměli přihlášeny žádné závodníky… což bylo v rozporu s vydaným 

rozpisem. Situaci jsem konzultoval s p. Janečkem. Svolal jsem poradu vedoucích družstev a 

zkontroloval účast. Nechci komentovat diskuse okolo celé situace, tolik času ani já, ani vy 

nemáme. Shrnu tedy fakta a skutečnosti, které jsem vysvětlil před tím, než jsem nechal 

hlasovat o možné účasti Sokola. 

 

Návrhy a názory Sokola – družstva by se měla nechat soutěžit, dát pokutu 

- o dohodě, že pro finále musí být závodníci registrováni věděli 

- povinnost přihlásit se přes závodní kancelář uvedenou v rozpisu závodu 

přehlédli 

 

Návrhy názory ostatních družstev – rozpis je jasný, o konání finále přes závodní kancelář se 

vědělo přes půl roku předem, stejně jako povinnost registrovat závodníky. 

- oni si děti registrovali, pokud bude akceptován start Sokola, budou chtít 

peníze od PKAS zpět 

- soutěž bude neregulérní, protože oni uzavřeli přihlášky večer, Sokol si mohl 

přihlášky stáhnout a nasadit závodníky na lepší bodové zisky 

- nechat je startovat, ale ne do soutěže 

- pravidla jsou stejná pro všechny. 

 

Po vyslechnutí názorů a vyhodnocení skutečností a s přihlédnutím k situaci jsem přednesl 

návrh vedoucím družstev, přičemž jsem vyjádřil svoje stanovisko – nechat startovat děti jen 

mimo soutěž, družstva Sokola vyřadit: 

 

    Nechávám hlasovat, zda souhlasíte s účastí Sokola SG Plzeň v soutěži děvčat i chlapců 

za daných podmínek, tzn. přihláška kartičkami při poradě. 

    Mimo Sokola a v soutěži žáků AC Domažlice a neurčitého vyjádření Unionu Cheb 

byli všichni proti, včetně řídích pracovníků a hlavních funkcionářů závodu. 

 

    Proto jsme s Kotkem rozhodli o neúčasti družstev Sokola SG Plzeň Petřín ve finále a 

neumožnili v soutěži chlapců start neregistrovaných závodníků AC Domažlice. Opakuji, že 

jsme neumožnili start ani závodníkům AC Škoda Plzeň, kteří nebyli registrováni, již den 

předem telefonicky. Zároveň jsme rozhodli o umožnění startu všem závodníkům uvedených 

oddílů mimo soutěž, čehož Sokol využil. 



Na okraj osobně: 

    Trenéra mládeže dělám 38 let. Vážím si všech, kdo s dětmi pracují a za svůj největší 

úspěch v atletice považuji to, že jsem vychoval následovníky v trenérských činnostech. 

    Vážím si i práce Karoliny Prokopové. Dle mne ji však rozjela v rozsahu, který není 

schopna zvládnout. To jsem jí také řekl. Nezvládla funkci vedoucí družstva. Chodily za námi 

děti, chtěly, aby byly v soutěži, rozčilovaly se – to nelze z hlediska vedoucího družstva 

akceptovat. Nedokázala se ke své chybě postavit správně. V diskusi na stránkách jsem četl jen 

část a myslím si, že z hlediska výchovného působí na děti nesprávně a pokud udělala chybu 

ona, neměla by se snažit vinu přenést na jiné. Měla asi poslechnout jednu ze svěřenkyň, která 

ji řekla – paní trenérko nebrečte. To zvládneme a pojedeme dál. 

Moravec 

 

 

 

 


