
 

 

                V Praze 20. listopadu 2021 

ZÁPIS 

na zasedání Soutěžní komise ČAS  

 

Místo:  Český atletický svaz, Na Pískách 2583/8, 160 00 Praha 6 - Dejvice 

Začátek:  v úterý 19. října v 15:00 hodin, konec 19:45 

 

Přítomni: O. Veverka, K. Čermáková, L. Dinga, P. Flanderka, J. Kadla, L. Kňákal, J. Linhart,  

R. Málek, J. Marek, M. Neuvirt, A. Ovčarik, P. Šíma, P. Sluka 

hosté: D. Molitoris, D. Bor, O. Marešová 

 

Body jednání 

 

1) Cíle a úkoly soutěžní komise  

Předseda soutěžní komise O. Veverka představil cíle a úkoly komise na volené období, zhodnotil 

předcházející období. Každý ze členů komise představil body, které si představuje realizovat za volební 

období. SK bude pokračovat v rozpracovaných bodech za předchozí období.  

       

2) Hodnocení MČR 2021 a návrh na 2022   

Předseda zhodnotil MČR 2021 za úspěšná. Představen návrh termínů a pořadatelů na rok 2022. Soutěžní 

komise doporučila rozdělení MČR žáků a žákyň na dráze na ročníkové, věc předá k projednání komisi 

mládeže a metodické komisi. Dle jejich doporučení bude dále postupovat v procesu schválení této formy 

MČR.  Návrh na zařazení 3000 metrů do rozsahu závodění kategorie starších žákyň, předseda soutěžní 

komise tento návrh v minulosti předal k posouzení komisi mládeže (s negativním stanoviskem) a komisi 

metodické (bez odpovědi). Předseda soutěžní komise zašle návrh znovu k posouzení komisi mládeže a 

metodické komisi a dle jejich stanoviska případně zařadí tuto disciplínu do rozsahu závodění. Soutěžní 

komise navrhuje zařazení chůze 5000 metrů mužů a 3000 metrů žen v hale. Dále rozšíření MČR 

v přespolním běhu o kategorii ženy mílařky. K tomuto bodu očekáváme oficiální stanovisko od trenérské 

rady. 

   



 

 

3) Návrh termínové listiny 2022  

Oddělení soutěží představilo termínovou listinu na rok 2022, ke které nebyla žádná připomínka. 

   

4) Příprava soutěží družstev dospělých a mládeže řízených ČAS v roce 2022 

Členům komise byl představen výstup dotazníků k soutěžím, ke kterému se vyjádřilo 103 oddílů. 

Proběhla podrobná diskuse k požadavku resortních center k úpravě extraligy a MČR družstev mužů a žen. 

Změnu struktury, tak jak je žadateli požadováno, nelze realizovat od roku 2022. Sportovní úsek připraví 

výkonnostní limity pro extraligu – bonifikace, krácení bodů. Soutěžní komise se shodla o navýšení počtu 

startujících v jednotlivých disciplínách u soutěží, kde je 9 a více družstev, počty jsou stanoveny ve 

sprintech a běhu na 800 metrů na 32 (30 v případě šesti dráhy), u běhů nad 800 metrů na 24 a u 

technických disciplín na 24. 

Dále byla shoda na revizi podkladů pro minimální výkonnostní kritéria pro start na MČR v jednotlivých 

kategoriích, případně nastavení „tvrdých“ limitů, které účast na MČR zajistí. 

   

5) Návrhy technických delegátů na MČR v hale 2022    

Předseda představil technické delegáty na MČR v hale a na jarní část sezóny.  

  

6) Brožura Atletické soutěže 2022 – I. díl a II. díl, návrhy na doplnění soutěžní řád ČAS a společná 

usnesení MČR.  

Členové soutěžní komise připomínkovali tyto změny a schválené změny budou zapracovány do soutěžního 

řádu družstev ČAS a společných usnesení MČR. 

  

7) Různé 

• Mítinky žádající o zařazení Mítink certifikovaný ČAS – byl představen seznam žadatelů o přidělení 

statutu pro rok 2022, tento seznam bude předložen na jednání P ČAS. 

 

• Dne 13. – 14. listopadu proběhne seminář pro TD a ŘP v Ústí nad Orlicí. 

 

 

Ing. Ondřej Veverka 

předseda Soutěžní komise ČAS 


