Soutěžní komise Českého atletického svazu
Řádné zasedání soutěžní komise ČAS
Veletov – 21. 10. 2018
Přítomni:
Ondřej Veverka, Roman Málek, Ladislav Kňákal, Jaroslav Kubica, Petr Šíma,
Petr Kratochvíl, Jindřich Linhart, David Bor, Petr Flanderka, Josef Šoba, Václav Fišer, Tomáš
Dvořák
Hosté: Miroslav Mařádek, Libor Dinga, Oldřiška Marešová
Omluven: Ondřej Benda
Jednání řídil předseda soutěžní komise ČAS Ondřej Veverka.
Místo:

Veletov

Termín:

neděle 21. října 2018 od 9:00 hod.

1)

Zahájení a kontrola posledního zápisu
O. Veverka zahájil jednání soutěžní komise ČAS, přivítal všechny přítomné
a představil program jednání.
Proběhla kontrola zápisu z poslední schůze, z které nevyplýval žádný konkrétní úkol.

2)

Hodnocení MČR 2018 / D. Bor, L. Kňákal, O. Veverka, delegáti
Byla podána informace o průběhu venkovních MČR v roce 2018. Projednány
připomínky TD a delegátů ČAS při konkrétních MČR. Problémy pramení z neznalosti
soutěžního řádu, doporučení formou úřední zprávy upozornit před danými MČR na
příslušná omezení. Další problém je nedostatečná kontrola dresů ve svolavatelně, kde se
objevily případu startu ve spodní části reprezentačního dresu. Zmíněno nevhodné
chování V. Pavlišty při MČR v půlmaratonu, kdy nedodržel podmínku oddílového
dresu. Při běhu do vrchu došlo ke kolapsu závodníka.

3)

Termínová listina 2019 / D. Bor, L. Kňákal, O. Veverka
O. Veverka a D. Bor představili termínovou listinu na rok 2019, ta bude doplněna o
mezinárodní závody, které budou představeny další týden na kalendářní konferenci.
Zmíněna změna termínu halového MČR mužů a žen – nově 16. a 17. 2. 2019 Ostrava a
halového MČR juniorů, juniorek, dorostenců, dorostenek nově 23. a 24. 2. 2019 Praha.
V průběhu listopadu dojde ke schválení termínové listiny předsednictvem.

V. Fišer: návrh přesunu termínu MČR 22 na září z důvodu ztráty motivace závodníků
během prázdnin. Šéftrenér T. Dvořák odůvodnil podstatu červnového termínu z pohledu
ME22 – závěr: SK se rozhodla nechat termín v červnu.
D. Bor: představil termíny ligových kol, MČR družstev a baráží.
4)

5)

6)

Příprava soutěží družstev mládeže a dospělých řízených ČAS v roce 2019
• Návrh struktury mistrovských soutěží družstev juniorů, juniorek,
dorostenců, dorostenek, starších žáků a starších žákyň řízených ČAS pro
rok 2019
Materiál byl zaslán před samotným jednáním soutěžní komise, soutěžní komise
souhlasí s předloženým návrhem.
•
Prezentace návrhu regionálního rozložení soutěže družstev juniorů a
dorostu od roku 2020 / O. Veverka
Na toto téma proběhla diskuze mezi členy SK, která rozhodla o zpracování
uceleného materiálu k vytvoření dlouhodobé soutěže po vzoru MMS v kategorii
dorostu a juniorů a přímého postupu na MČR družstev dorostu a juniorů.
Úkol: O. Veverka a oddělení soutěží ČAS
Termín: 31. 3. 2019
•
Úprava ligových soutěží 2019
SK byl předložen návrh na zařazení ženské chůze v I. a II. lize.
SK souhlasí se zařazením chůze do I. a II. ligy žen v délce 10 000 m / 10 km
a v baráži v rozsahu chůze mužů.
Byl stanoven termín přihlášek do ligových soutěží do 25. 11. 2018.
Úkol: oddělení soutěží ČAS připraví přihlášku a doplní o požadavky na
pořadatele
Termín: 4. 11. 2018
Návrhy TD na MČR na dráze a v hale 2019 / L. Kňákal, O. Veverka
Členové SK byli seznámeni s delegací TD a návrhem vedoucích projektů na MČR
2019.
Brožura Atletické soutěže 2019 – I. díl a II. díl, návrhy na doplnění
Připomínky k soutěžnímu řádu, které byly předloženy na jednání SK jako závěry ze
sobotního jednání:
• R. Málek: návrh změny nasazování do běhů při prvních kolech soutěže – vítěz
plus časy
SK doporučuje doplnit do soutěžního řádu postupový klíč vítěz a ostatní dle času
v prvních kolech soutěže a dále zůstává postup v dalších kolech stejně jako
doposud
• K. Vykydal: návrh zrušit finále na 100 m a pořadí dělat pouze podle časů
SK návrh nedoporučuje, i nadále budou probíhat rozběhy na 100 metrů

• J. Šoba: návrh vyloučit ze soutěže dospělých žactvo
SK návrh nedoporučuje a doporučuje zachování rozsahu soutěží dle roku 2018
• P. Šindelář: návrh sjednotit omezení startu žactva v soutěžích dorostu a výš na
dvě individuální disciplíny
SK doporučuje změnu omezení rozsahu závodění žactva ve všech vyšších
kategoriích na 2 disciplíny
• R. Málek: návrh zrušit starty mimo bodování
SK návrh nedoporučuje a doporučuje i v roce 2019 starty MB v intencích roku
2018
• D. Molitoris doplnil R. Málka – MB může nastoupit závodník pouze závodícího
družstva v omezení 2 osob
SK starty MB zachovat v rozsahu roku 2018
• D. Dočkal: nepřipouštět starty MB, pokud mohou ovlivnit průběh závodu
(kontaktně)
SK doporučuje starty MB zachovat v rozsahu roku 2018
• D. Dočkal: návrh: přihlašovat pouze omezený počet závodníků bez náhradníků a
možnosti škrtů se zveřejněním 2 dny předem
J. Kubica: návrh doplnění čl. 13 s omezeným počtem 24 závodníků s 2
náhradníky
SK navrhuje doplnit v Čl. 13 doplnit za první odstavec: ,,Přihlášen, může být
počet závodníků podle článku 17 a) s možností připuštění dvou náhradníků, za
porušení uplatnit sankce (odečte se 1 hlavní bod, v jednorázových soutěžích 20
pomocných bodů)“.
Přihlášky k mistrovským soutěžím družstev mládeže stejné jako v roce 2018-2
dny předem do 20:00 hod.
• Prudký: zvýšit počet 24 závodníků v bězích na 30
SK doporučuje zachovat stávající počty startujících tzn. 24 startujících v bězích
a 20 v technických disciplínách
• R. Málek: Aktualizace výsledků v průběhu závodu
SK doporučuje pořadatelům online připojení a průběžnou aktualizaci výsledků
v AK2
• D. Bor: přednesen návrh na dodání startovních čísel ze strany ČAS pro
pořadatele baráží
SK doporučuje dodání startovních čísel na baráže ze strany ČAS, předseda SK
ČAS zajistí ve spolupráci s oddělením soutěží realizaci od roku 2019
• J. Šoba: možnost závodit s vlastními čísly se sponzory – ano, v základních
kolech, ne u baráží
SK doporučuje v základních kolech soutěží ponechat pro startovní čísla stejná
pravidla jako v roce 2018, jen pro baráže 2019 dodá startovní čísla ČAS

• D. Bor: Snaha o sladění disciplín - 3 km chůze vs. 5 km chůze apod.
SK doporučuje projednat tento požadavek s trenérskou radou
• D. Molitoris: navrhl změnu postupujících na MČR družstev mužů a žen, tak že
postupuje 7 týmů z extraligy a vítězové 1. lig, poslední družstvo z extraligy automaticky
sestupuje. Družstva, která se umístí od 1. do 8. místa na MČR družstev mužů a žen mají
zajištěnu účast v extralize družstev na další rok.

A. Prudký navrhl rozšíření I. ligy na 4 skupiny a zvážit omezení závodníků na 2
v disciplíně
SK-struktura soutěží je dána až do roku 2020, těmito návrhy se SK bude zabývat
v dalším období nové struktury soutěží družstev ČAS od roku 2021
• O. Veverka: Řešení shodných časů: v případě shody v jednom běhu rozhodují o
pořadí tisíciny, body se nedělí. V různých bězích se při shodě časů body dělí.
SK doporučuje tento návrh a O. Veverka předá požadavky na úpravu programu
AK2
• MČR družstev žactva-zvýšení kvóty o 2 závodníky na: 22 žáci a 20 žákyně
z důvodu rozdílného počtu disciplín
SK souhlasí s navýšením počtu závodníků u žáků na 22
• D. Bor – navrhuje udělat revizi nominačních kritérií na MČR v běhu na 10 000
metrů, 10 km, půlmaratón, maratón.
SK doporučuje projednat revizi nominačních kritérií s trenérskou radou-odpovídá
D. Bor
• Zvýšení pokuty v čl. 18 b) a i)
SK doporučuje zvýšení na 2000 Kč a 5000 Kč
Tisk halové brožury proběhne na konci listopadu.

7)

Různé
• O. Veverka zhodnotil práci ŘP v roce 2018.
• Přednesen návrh zařadit na MČR chůzi na 30 km, SK nedoporučuje tento návrh
k dalšímu projednání.
• T. Dvořák představil možnosti počtu startujících na MČR a postupové klíče
včetně kvalifikací, projednána představa třídenního programu MČR žactva.
Úkol: Analýza přehledu počtu přihlášených na MČR žactva a dorostu za
poslední 3 roky - J. Šoba žactvo, O. Veverka dorost
• Analýza počtu startujících na MČR 22 ve věku 20-22 let – O. Veverka
Zápis provedl: Libor Dinga
Zápis ověřil: David Bor, Ondřej Veverka

