Soutěžní komise Českého atletického svazu
Řádné zasedání soutěžní komise ČAS
ČAS – 3. a 11. 11. 2020

Přítomni: O. Veverka, P. Kratochvíl, D. Bor, V. Fišer, L. Kňákal, J. Kubica, P. Šíma, R. Málek,
P. Flanderka, J. Šoba, J. Netcher, O. Benda, J. Linhart
Hosté: L. Dinga,
Omluveni: L. Kňákal – 2. jednání, V. Fišer – 2. jednání
Jednání řídil předseda soutěžní komise ČAS Ondřej Veverka.
Místo:

ČAS - videokonference

Termín:

úterý 3. a středa 11. 11. 2020 od 16:00

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 2020 – 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. Bylo zrušeno MČR
v maratonu.

3)

Návrh termínové listiny 2021 – D. Bor
• O. Veverka a D. Bor představili termínovou listinu na rok 2021, která se bude
průběžně doplňovat. Soutěžní komise projednala předložený návrh termínové listiny.
• Dne 9. 11. 2020 došlo ke schválení termínové listiny Předsednictvem ČAS.
• D. Bor: představil termíny mezistátních utkání, ligových kol, MČR družstev a baráží.
• Pracovní skupina soutěžní komise stanovila pořadatele na MČR, MČ a MMS
družstev mládeže.

4)

Příprava soutěží družstev dospělých a mládeže řízených ČAS v roce 2021
• SK ČAS se zabývala podněty k úpravě soutěžního řádu na základě zpětné vazby od
řídících pracovníků a technických delegátů. Návrh změn pro rok 2021 bude
zapracován do soutěžního řádu.

5)

Návrh struktury mistrovských soutěží družstev juniorů, juniorek, dorostenců,
dorostenek, starších žáků a starších žákyň řízených ČAS pro rok 2021
• Soutěžní komise se zabývala návrhem struktury na rok 2021 a usnesla se, že bude
zachována struktura jako v plánovaném formátu pro rok 2020.
• Soutěžní komise navrhla MČR v běhu do vrchu (nahoru/dolu) a MČR družstev
v přespolním běhu.
• Do 5. 11. 2020 probíhalo přihlašování do ligových soutěží ČAS.
• Soutěžní komise stanovila pracovní skupinu pro přidělení pořadatelů pro ligová kola
ČAS v roce 2021 ve složení: O. Veverka, D. Bor, L. Kňákal, J. Kubica a L. Dinga.
• Pracovní skupina dala návrh pořadatelů členům SK na vědomí.

6)

Návrh TD na halu 2021
• Členové soutěžní komise byli seznámeni s delegací TD na MČR 2021 spadajících do
I. dílu brožury Atletické soutěže 2021.

7)

Brožura Atletické soutěže 2021 – I. díl a II. díl, návrhy na doplnění
• Byly projednány připomínky k soutěžnímu řádu a společným ustanovením MČR,
které byly zaslány na jednání SK řídícími pracovníky a technickými delegáty.
• Brožura Atletické soutěže – I. díl bude zveřejněna pouze elektronicky a průběžně
aktualizovaná dle vývoje situace.

8)

Různé
• D. Bor informoval SK o mítincích, které žádají o statut Mítink certifikovaný ČAS,
jejich zařazení do EA kalendáře a podpory ze strany ČAS.
• SK schválila návrh nasazování na 6. dráze a požádala předsedu soutěžní komise o
zaslání požadavku na komisi rozhodčích, aby vložila toto nasazování jako národní
pravidlo do pravidel atletiky.

Termín příštího jednání březen 2021

