Soutěžní komise Českého atletického svazu
Řádné zasedání soutěžní komise ČAS
ČAS – 20. 10. 2019

Přítomni: O. Veverka, P. Kratochvíl, D. Bor, V. Fišer, L. Kňákal, J. Kubica, P. Šíma
Hosté: L. Dinga, O. Marešová, D. Molitoris
Omluveni: R. Málek, P. Flanderka, J. Šoba, T. Dvořák, O. Benda
Jednání řídil předseda soutěžní komise ČAS Ondřej Veverka.
Místo:

Veletov

Termín:

neděle 20. října 2019 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.

2)

Hodnocení MČR 2019 – O. Veverka
Všichni techničtí delegáti se MČR zúčastnili a zaslali zprávy TD, které obsahovaly popis
drobných nedostatků a doporučení pro pořadatele. Všechna mistrovství proběhla v souladu
s hlavními požadavky ČAS. Odměny TD byly upraveny v souladu s plněním jejich
povinností z příkazních smluv.

3)

Návrh termínové listiny 2020 – D. Bor
O. Veverka a D. Bor představili termínovou listinu na rok 2020, ta bude doplněna o
mezinárodní závody, které budou představeny další týden na kalendářní konferenci.
Soutěžní komise projednala předložený návrh termínové listiny.
V průběhu listopadu dojde ke schválení termínové listiny předsednictvem.
D. Bor: představil termíny mezistátních utkání, ligových kol, MČR družstev a baráží.
Soutěžní komise: stanovila pořadatele na MČR, MČ a MMS družstev mládeže.

4)

Příprava soutěží družstev dospělých a mládeže řízených ČAS v roce 2020
SK ČAS se zabývala podněty k úpravě soutěžního řádu ze sobotního rozšířeného jednání
s řídícími pracovníky a technickými delegáty. Návrh změn pro rok 2020 bude ve znění
soutěžního řádu zvýrazněn a je přílohou tohoto zápisu
• Návrh struktury mistrovských soutěží družstev juniorů, juniorek, dorostenců,
dorostenek, starších žáků a starších žákyň řízených ČAS pro rok 2020

Soutěžní komise se zabývala návrhem struktury na rok 2020 a usnesla se, že se připraví
kompletní návrh na úpravy včetně ligových soutěží od roku 2021 a bude předložena
k projednání na výbor ČAS v dubnu 2021. Struktura na rok 2020 bude zachována v letošním
formátu.
• Prezentace návrhu regionálního rozložení soutěže družstev juniorů a dorostu od roku
2021
Soutěžní komise se zabývala rozložením soutěží družstev dorostu a juniorů a usnesla se, že
v roce 2020 proběhnou soutěže v letošním formátu. Kompletní úprava soutěží se připraví od
roku 2021 a bude předložena na jarní zasedání Předsednictva ČAS a Výboru ČAS.
• Úprava ligových soutěží 2020
Soutěžní komise souhlasí s úpravou vzdáleností v chůzi do extraligy a II. ligy předloženou
P. Kratochvílem a snížení počtu chodeckých závodů na čtyři pro všechna ligová kola.
Byl stanoven termín přihlášek do ligových soutěží do 17. 11. 2019.
Spuštění přihlášky do ligových soutěží zajistí oddělení soutěží do 22. 10. 2019.
Úkol: Kompletní struktura soutěží od roku 2021
Zajistí: O. Veverka a oddělení soutěží
Termín: 29. 2. 2020

5)

Návrh TD na halu 2020.
Členové SK byli seznámeni s delegací TD na MČR 2020 spadajících do I. dílu brožury.

6)

Brožura Atletické soutěže 2020 – I. díl a II. díl, návrhy na doplnění
Byly projednány připomínky k soutěžnímu řádu, které byly předloženy na jednání SK jako
závěry ze sobotního jednání s řídícími pracovníky a technickými delegáty.
Tisk halové brožury proběhne na konci listopadu.

7)

Různé
- Proběhla rozsáhlá diskuse k nastavení formátu soutěží družstev dospělých a mládeže a
nastavení formátu MČR žactva a dorostu. Soutěžní komise doporučuje se zabývat
návrhem rozdělení MČR dorostu 16 a 17 letých a žactva 14 a 15 letých (po ročnících)
z důvodu zvýšení počtu startujících na MČR, což byl jeden z hlavních důvodů zavedení
třídenních MČR v roce 2019, které se v roce 2020 uskuteční opět jako dvoudenní pro
nesouhlas dotazovaných zúčastněných klubů.
- O. Veverka představil vyhodnocení mítinků v roce 2019 po stránce sportovní a
organizační. Projednán návrh na zřízení statutu mítink ČAS a halový mítink ČAS –
předkládaný materiál bude dopracován a zaslán k odsouhlasení per rollam a následně
předložen ke schválení P ČAS – úkol: O. Veverka a D. Bor
- Nastavení výkonnostních tříd – úkol připravit materiál na jarní jednání SK

Termín příštího jednání březen 2020

