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Pøedsednictvo ÈAS, jednání ze dne 10. listopadu 2009
Pøedsednictvo ÈAS øídil pøedseda ÈAS Libor Varhaník. n P ÈAS doplnilo nominaci na mistrovství Evropy
v krosu o Jakuba Bajzu (AK Kromìøí  nominován na základì 4. èasu na 5000 m v letoních tabulkách)
v kategorii juniorù. n Pøedsednictvo ÈAS schválilo pøedloený materiál Termínová listina 2010 a uloilo
pøedsedovi soutìní komise ÈAS, aby ho prùbìnì doplòoval o termíny dalích závodù. n P ÈAS souhlasilo s pøedloenými návrhy na úpravu Soutìního øádu k MÈR jednotlivcù: upravit èasový poøad
mláde actvo  800 m a 1500 m poøádat v jeden den, pøihláky pøijímat jen na jednu disciplínu
(bìhy), na MÈR v hale zruit rozbìhy na 1500 m pro mue, za nenastoupený start zvýit pokutu na
100 Kè. n P ÈAS schválilo pøedloený plán kolení a vzdìlávání rozhodèích pro rok 2010. n P ÈAS
schválilo plán kolení a dalího vzdìlávání trenérù v roce 2010. n P ÈAS vzalo na vìdomí plán edièní
èinnosti ÈAS na rok 2010. n P ÈAS vzalo na vìdomí návrh smìrnice ÈAS o poplatcích a nìkterých
penìních plnìních. n P ÈAS vzalo na vìdomí a schválilo zveøejnìní zmìn pravidel na internetových
stránkách svazu k 1. 12. 2009. n P ÈAS vzalo na vìdomí nový dlouhodobý systém kandidatur Evropské
atletiky. EA poádala èlenské federace o vyjádøení zájmu kandidovat na akce EA, u nìkterých a do
roku 2018. P ÈAS rozhodlo o oznámení zájmu EA kandidovat na ME drustev 2013 a HME 2015 a 2017
za pøedpokladu, e mìsto Ostrava resp. Praha bude deklarovat zájem. n P ÈAS projednalo monost
financování krajských pøeborù v hale v roce 2010 a schválilo, e ÈAS zaplatí pro krajské pøebory
pronájem haly (nezahrnuje mìøení). n P ÈAS vzalo na vìdomí ustanovení pracovní skupiny k návrhu
struktury soutìí drustev: Sluka, Kárský, Studnièka, edý, Seèkáø, Zvolánek, Molitoris, Fier. n P ÈAS,
podle èlánku VIII, odst. 7 k) Stanov, schválilo pracovní náplnì a kompetence pracovníkù sekretariátu
podle pøedloeného návrhu. n P ÈAS vzalo na vìdomí informaci z atletického konventu, konaném 15.
18. 10. v Budapeti. n P ÈAS schválilo nominaci delegátù ÈAS mistrovství ÈR pro první èást roku 2010.
P ÈAS vzalo na vìdomí nominaci technických delegátù mistrovství ÈR pro první èást roku 2010. n
P ÈAS schválil smìrnici ÈAS o èlenství v ÈAS. n P ÈAS schválilo pøedloené rekordy doporuèené ke
schválení komisí rozhodèích ÈAS.
Karolína Farská
TR ÈAS, rozíøené jednání ze dne 2. listopadu 2009
Vyhodnocení sportovních výsledkù a èinnosti TR ÈAS v roce 2009: Václav Fier krátce zhodnotil atletickou sezónu 2009 z hlediska reprezentace ÈR. Podrobný materiál ,z jeho pera bude souèástí podkladù
pro Aktiv trenérù a Trenérských informací na rok 2010. Sezónu hodnotil jako vydaøenou s vìdomím, e
obraz úspìnosti èeských atletù v oèích veøejnosti pokøivil svìtový ampionát v Berlínì, jakoto nejsledovanìjí akce atletické reprezentace. n Finanèní zabezpeèení èinnosti TR ÈAS 2010: Probìhla
diskuse na toto téma. Ve høe je nìkolik modelù rozpoètových pravidel reprezentace (návrhy  T. Dvoøák, R. Machura, stávající model ). Konkretizované návrhy budou posouzeny do 20. 11. TR ÈAS
a vybrán ten, podle kterého se bude øídit financování reprezentace v roce 2010. V diskusi zaznìl
podnìt pro navázání uí participace s RSC (P. Novotný) v tomto smìru. éftrenér ÈAS iniciuje schùzku
s éftrenéry RSC a diskusi na toto téma. éftrenér ÈAS podal návrh odmìn za umístìní na stìejních
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akcích a mimoøádné výkony. Upravený návrh po pøipomínkách: odmìny za umístìní na ME drustev, EP
ve vícebojích, odmìna pro trenéra objevitele, odmìny za rekordní výkony. Téma centrálních tréninkových kempù reprezentace bylo smìrováno spíe na sezónu 2011, kdy by byla chu uspoøádat pøedevím aklimatizaèní soustøedìní pøed MS v Daegu. Reprezentaèní soustøedìní nadále podporovat
v rámci dorostových a juniorských kategorií. Dalím námìtem byla vìtí podpora zdravotního zabezpeèení (lékaø, masér, fyzioterapeut) na pøípravných kempech reprezentantù, jako jejich dùleitá souèást.
Jetì do konce roku je mono èerpat finanèní prostøedky na nákup materiálu (rezervy sekcí, zùstatek
v rozpoètu reprezentace). Návrh (M. Renzová), aby v pøítích letech byl materiál objednáván v jarním
období, s moností vyuití v aktuální sezónì, je jistì na místì. n Kategorie a reprezentaèní výbìry
2010: Návrh éftrenéra ÈAS pro rozdìlení do jednotlivých kategorií a na nìj navazující reprezentaèní
výbìry byl akceptován. Jeho znìní a samotné výbìry jsou souèástí podkladù pro Aktiv trenérù, kde
bude potøeba doplnit irí reprezentaèní výbìry jednotlivých vìkových kategorií. Po schválení P-ÈAS
bude tento materiál souèástí Trenérských informací 2010. Probìhla diskuse vztahující se k vymezení
kategorie 22, s návazností na zaøazení do reprezentaèního výbìru 22 a moností plnìní výkonnostních limitù (pro úèast na HMS, ME, SP v chùzi) na úrovni entry standardù pro jednotlivé akce. Dolo
k hlasování v návaznosti na diskuzi, ve kterém proel (15 hlasù) návrh podpory kategorie 22 formou
monosti nominace na výe uvedené reprezentaèní akce díky splnìní entry standardu (za podmínek
uvedených v návrhu nominaèních kritérií 2010), a to pro atlety roèníkù 1988 a mladí. Proti tomuto
návrhu hlasovali 2 zúèastnìní, dalí dva se zdreli hlasování. Reprezentaèní výbìr 22 je seznam
atletù, je budou mít monost startu na ME22 v Ostravì v roce 2011, tedy pro pøítí rok závodníci
roèníkù 1989 a 1990. n Nominaèní kritéria na vrcholné akce roku 2010  návrh: Vèetnì vech reprezentaèních startù. Pùvodní návrh nominaèních kritérií (výkonnostních limitù) na vrcholné akce byl komunikován v TR ÈAS ji zaèátkem øíjna k vùli zaøazování závodníkù do jednotlivých repre. výbìrù. Pro
jednání rozíøené TR ÈAS byly pøidány nominaèní kritéria na dalí reprezentaèní akce (MU, EP, ME
drustev, atd.). Ke zmìnám dolo jak u nìkterých výkonnostních limitù (zmìkèení, pøitvrzení), tak i ve
slovní formulaci nominaèních kritérií. Kompletní návrh nominaèních kritérií 2010 je souèástí podkladù
pro Aktiv trenérù. V diskusi bylo navrhnuto vytvoøit i jasná pravidla pro nominaci trenérù na jednotlivé
reprezentaèní akce. Dále zváit monost nominování vyího poètu trenérù na ME drustev (sprinterská a bìecká sekce) vzhledem k poètu disciplín, které musí obsáhnout. n Cíle a úkoly TR ÈAS v roce
2010: Odsouhlasení tohoto bodu vèetnì kritérií pro zaøazení do A výbìru pro sezónu 2011 bez
pøipomínek. Hlavním cílem pro rok 2010, stejnì jako v letech minulých, jsou úspìná vystoupení
reprezentace na stìejních soutìích roku  HMS, ME, ME drustev, MS 19, EYOT. Pro splnìní cílù je
potøeba pøedevím: provést specializované výbìry na stìejní akce a zabezpeèit kvalitní pøípravu vybraných závodníkù a reprezentaèních drustev; dosáhnout optimální úroveò motivace závodníkù, trenérù a zabezpeèujících týmù; vytvoøit kvalitní nominaèní kritéria na hlavní akce roku. Za vedlejí cíl pro
rok 2010 povaovat úspìnou úèast reprezentace na MS v silnièním bìhu, ME v bìhu do vrchu, ME
v krosu, EP ve vícebojích, EP v chùzi a YOG. Zabezpeèit mezistátní utkání s dùrazem na kategorie 15,
17, 19 a 22(?) let. Nezúèastníme se EP v zimních vrzích, MS v krosu a EP na 10000 m. Základním
opatøením TR ÈAS bude nadále ve spolupráci s komisí mládee ÈAS dùsledná orientace její èinnosti na
mláde zvlátì v oblasti ÈPTM v návaznosti na RSC. TR ÈAS podpoøí v roce 2010 neudìlování technických souhlasù pro start v zahranièí v pøípadì termínové kolize s MÈR. Kritéria pro zaøazení do A
výbìru v roce 2011 v individuálních disciplínách: MS v silnièním bìhu  12. místo, HMS, ME, ME kros
seniorù, SP chùze  8. místo, ME kros jun., ME do vrchu, MS 19  3. místo. n Rùzné. Výbìry do RSC:
dodán seznam atletù zaøazených v RSC. Návrh nominace na ME v krosu (oprava): rozíøení nominace
na ME v krosu o Jakuba Bajzu, z dùvodu podmínky 4 závodníkù pro hodnocení v soutìi drustev.
Trenérský aktiv Brandýs n/L (organizace, úèastníci): rozeslány pozvánky (el. potou 26. 10.) trenérùm
k úèasti na Aktivu trenérù v Brandýse nad Labem 6.7. 11. 2009. Seznamy trenérù vytvoøeny ve
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spolupráci s reprezentaèními trenéry sekcí. Program na aktivu dle pozvánky. Materiál podzim 09 (návrh
+ objednávka): reprezentaèní trenéøi sekci dodají poadavek na nákup potøebného materiálu (tyèe,
otìpy, disky, laktátomìry apod.) ze zùstatku rozpoètovaných finanèních prostøedkù a finanèních rezerv jednotlivých sekcí. Je tøeba uèinit tak prostøednictvím reprezentaèních trenérù sekcí a co nejdøíve.
Logistika HMS, SP v chùzi, ME drustev, ME a MSJ (základní informace): øeení dopravy a cestovních
termínù na jednotlivé akce (potøeby závodníkù, finanèní monosti, problematická pøeprava atd.).
Tomá Dvoøák, éftrenér ÈAS
Semináø pro uivatele programu Atletická kanceláø
Váení pøátelé atletiky,
program Atletická kanceláø byl úspìnì nasazen a otestován na vech mistrovstvích republiky a v øadì
dalích atletických závodù vèetnì Corny poháru a Poháru rozhlasu.
Èeský atletický svaz pøichází s nabídkou uspoøádání semináøe pro uivatele tohoto programu i pro nové
zájemce o Atletickou kanceláø. Vyzývám vechny zájemce o semináø o RYCHLÉ vyjádøení pøedbìného zájmu na e-mailovou adresu: vfiser@atletika.cz. Dalí informace budou následovat po vyhodnocení
ankety.
Termín:
Místo:
Náhrady:
Lektor:

prosinec 2009 (sobota èi nedìle, bude upøesnìno)
dle poètu pøihláek, Praha a Morava
na náklady vysílajícího oddílu
Ing. Petr Blaej, On line system, s.r.o.

Václav Fier, oddìlení soutìí ÈAS

Smìrnice ÈAS o trenérech a provádìcí pokyny ke kolení trenérù
Do sekce webu ÈAS Trenéøi / kolení a semináøe byly umístìny následující dokumenty:
 Smìrnice ÈAS èíslo 10/2004 o trenérech;
 Provádìcí pokyny ke kolení trenérù v rámci Èeského atletického svazu (ke smìrnici ÈAS o trenérech);
 soubory s kontrolními cviky pro jednotlivé specializace.
Martin Mastný
Smìrnice ÈAS o èlenství v ÈAS
Pøedsednictvo ÈAS schválilo smìrnici è. 6/2009 o èlenství v ÈAS na svém jednání 10. 11. 2009. Smìrnici naleznete v sekci ÈAS / pøedpisy na webu ÈAS.
Martin Mastný

www.atletika.cz
l oficiální webové stránky Èeského atletického svazu
l aktuální informace z atletického dìní doma i ve svìtì
l kalendáø a výsledky atletických akcí, statistiky i dalí servis
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Zlínský KAS, jednání ze dne 8. øíjna 2009
Schùzi zahájil pøedseda svazu Tichavský. Zápis z minulé schùze schválen. n Kontrola úkolù z minulé
schùze: Stále trvá poadavek pro pøítí rok, zakoupit diplomy pro Krajské pøebory a diplomy pro pøeborníky. n Pøíprava halové sezóny. Halové závody v Otrokovicích 21. 1. a 22. 1. 2010. MMaS v bratislavské hale 6. 2. 2010. n Hodnocení nemistrovských soutìí v kraji. Vzata na vìdomí ústní informace,
vlastní hodnocení bude souèástí roèní zprávy. n Informace ze ST a SG. Prudký provedl hodnocení
z pohledu SCM Zlín (písemný materiál), SGZ pøedalo svoje hodnocení (písemný materiál). Schází hodnocení SpS Zlín, a SpS Uh. H., budou dodána po 16. 10., aby dne 12. 11. bylo provedeno hodnocení
èlánku talentované mládee ÈAS. Dále Prudký seznámil Z-KAS s návrhem èlenù SCM na rok 2010. n
Rùzné. Sekretáø zjistí, zda se AO SK ELIM Vsetín pøihlásil k èinnosti v ÈAS, po následném potvrzení
ekonom zale pøíspìvek Z-KAS pro oddíl na prvotní výdaje. (Zjitìno  pøihláka k èinnosti zareg. 1. 9.
2009.) n Obdrení rozpisu Finále bìeckého poháru v Pardubicích. Po diskusi rozhodnuto, e pro
nedostatek závodníkù a nezájem neorganizovat krajskou výpravu  doporuèit pouze individuální úèast.
n Pøedseda Z-KAS obdrel pozvánku na Výbor ÈAS dne 31. 10. 2009. n Informace o obdreném
Návrhu na úpravy Stanov Èeského atletického svazu. n Dle poadavku KM ÈAS, rozhodnuto doporuèit
TJ Valaské Meziøíèí na podporu pro nejmení atlety. n Pøítí schùze 12. 11. 2009 v 17.30 h v Uh.
Hraditi s plánovaným programem a souèasnì probìhnou oponentury èlánkù péèe o talentovanou
mláde. Oznámení zaslat na ÈAS, SGZ, SpS Zlín a SpS Uh. H.
Støedoèeský KAS, jednání ze dne 10. øíjna 2009
V úvodu pøedseda J. Klesnil uvítal A. Dvoøákovou, která byla jmenována DR ÈAS jako tzv. garant v DR
pro Støedoèeský KAS. n Kontrola zápisu ze 31. 8. 2009. Oficiální výsledky KP bìhu do vrchu po urgenci
doly. Jinak bez pøipomínek, zápis schválen. n Úèast na MÈR 22  Plzeò 5.6. 9. 2009 (Ing. Setnièka):
Celkem 11 medailí (3-4-4). Mistrovské tituly získali Voòavka v hodu diskem, Radostová (oba TEPO
Kladno) ve skoku dalekém a Hejretová (St. Boleslav) ve vrhu koulí. Støíbrné medaile získali Pavlíèek
v hodu kladivem, Morysková ve skoku o tyèi, Èervenková ve vrhu koulí a Hejretová v hodu kladivem
(druhá medaile), bronzové Javùrek (800 m), Flídr (1500 m), afránková (kladivo) a Èervenková (disk
 druhá medaile). Dále 11 finálových umístìní. Výbor S-KAS blahopøeje medailistùm i finalistùm
a jejich trenérùm. n Úèast na MÈR actva  Olomouc 12.13. 9. 2009 (Ing. Svoboda): Celkem získáno
14 medailí (5-4-5). Mistry republiky se stali Vrtika (Vlaim), Bakalár a Turanský (Kladno), Dalecký
(Kolín) a tafeta 4x60 m H (Kladno). Nejvíce medailistù 7 má Kladno (3-3-1), 3 Stará Boleslav, 2 Kolín
a po 1 Vlaim a Èáslav. Poèet získaných medailí 14 je vyí ne v r. 2008 11 (2-4-5). Finálových
umístìní (4-6) letos 19, v r. 2008 14. Výbor opìt blahopøeje vem úspìným mladým závodníkùm
a jejich trenérùm. n Sportovní talenty  Støedoèeského kraj. sdruení ÈSTV: Podobnì jako v minulých letech vyhlauje S-KS ÈSTV akci vyhodnocování sportovních talentù, její závìr se koná zpravidla
na Støedoèeském krajském úøadì. Je urèena pro mladé sportovce ÈSTV do 16 let. Na základì výsledkù
na MÈR a výsledkù na Olympiádì dìtí a mládee doporuèuje výbor S-KAS pøihlásit do této akce jednak
letoní mistry republiky actva, pøíp. dalí medailisty z MÈR a vítìze z dìtské olympiády. Povìøuje Ing.
Svobodu a Mgr. Sládka zpracováním podkladù (u navrených datum narození, adresu bydlitì, jméno
trenéra, dle monosti foto) a pøedat tyto podklady do konce øíjna Ing. Setnièkovi, který podá návrhy na
pøedepsaném formuláøi Radì S-KS ÈSTV. Jedná se pøedevím o Vrtiku, Bakalára, Turanského, Kuklíka,
Hodbodì, Mikovského  pøíp. jetì o 12 dle posouzení Svobodou. n Krajský pøebor v bìhu na 25 km
 25. roè. Bìhu Kokoøínským údolím 3. 10. 2009. Projednána zpráva TD Ing. Setnièky. Závod probìhl
hladce, tøeba ocenit technické zabezpeèení jak na hlavním námìstí v Mìlníce, tak i na trati (hlídky
poøadatelù, spolupráce s policií ÈR  vodící automobil, motocyklista, hlídka na obrátce, dále závìreèné

ATLETICKÉ LISTY / 4

HLASY OD PRAMENE
hodnocení v zasedací místnosti okresního úøadu). Úèast oproti minulým létùm relativnì nií (termínová kolize?). Do hodnocení KP zaøazeni dle stanoviska komise rozhodèích z 7. 9. 2009 pouze èlenové
atlet. oddílù pøihláených do S-KAS na r. 2009  ostatní pouze hodnoceni do Ligy støedoèes. vytrvalcù.
Závìr: výbor S-KAS dìkuje poøádajícímu oddílu KPBKÚ a jmenovitì øediteli závodu Ing. Lugrovi za
provedení pøeboru. n Ostatní soutìe. Bará o 2. ligu muù: Ing. Svoboda informuje o hrubých závadách (nezvládnutí øízení soutìe a poruování soutìního øádu ) pøi barái 20. 9. 2009 v Dìèínì.
Schválen návrh navrhnout vyøazení soutìí v chùzi v semifinále, pøíp. finále republik. soutìí drustev
mládee. Republiková semifinále a finále drustev mládee: Vzhledem k nepøítomnosti pøedsedy soutìní komise Bc. Morávka jen pøedbìná informace: áci Kladna jsou mistry republiky, dorostenky
Sokola Kolín obsadily 2. místo. Vìtina naich drustev se probojovala do finále. Tradièní pøedvánoèní
soutì drustev mládee se bude konat pravdìpodobnì 19. 12 2009 v hale na Strahovì. Bude jetì
upøesnìno s ohledem na finance. n Oponentura ÈPTM se koná v pondìlí 2. listopadu 2009 od 16.30
v zasedaèce ÆSTV na Strahovì. Místnost zajistí p. ing. Setnièka. Úèast ved. trenér SCM, trenéøi z SG
a SPS Kladno, St. Boleslav, Kolín, Vlaim a èlenové výboru. Pøed oponenturou od 15.30 schùze výboru,
která se na tento den pøesunuje z pùvodního termínu 9. 9. 2009. Na ní pøedevím projednání krajských
pøeborù v hale 2010 a koneèné tabulky krajských soutìí 2009. n Projekt atletické pøípravky (ÈAS) 
Ing. Svoboda: Projednán návrh projektu, do nìho byly pøedbìnì zaøazeny komisí mládee ÈAS
oddíly AC Èáslav a Nymburk s tím, aby KAS provedl výbìr. V hlasování pomìrem 4:1 dal výbor
KAS pøednost oddílu AC Èáslav. n Hodnocení SCM
 pøedkládá Mgr. Sládek: Výbor byl seznámen
a schválil písemný materiál hodnocení za r. 2009.
V letoním roce bylo do SCM zaøazeno 79 èlenù.
Pro rok 2010 navrhuje p. Sládek v kategorii 15
19 let zaøazení 47 z dosavadních èlenù a 33 nových  tj. celkem 80 a 10 závodníkù kateg. 22
(podléhá schválení ÈAS). Poèet zaøazených 15
19 mùe být jetì ve zdùvodnìných pøípadech
upraven (zvýen). n Rozíøené zasedání STK (soutìní komise) se bude konat v pondìlí 7. prosince
2009 od 16.30 na Strahovì, ÈSTV è. dv. 215. Pøedtím bude od 15.30 schùze výboru KAS. n Historie
atletiky ve støedních Èechách  dodatek: byl zpracován a rozmnoen v rozsahu 13 stránek a oddíly
ho obdrí v pøíloze tohoto zápisu. První èást (32
stránek) obdrely oddíly v únoru letoního roku
elektr. potou. n Pøítí schùze výboru S-KAS se
bude konat v pondìlí 2. listopadu od 15.30 na
Strahovì na ÈSTV è. dv. 215 (vchod v západní
èásti hlavního sletového stadionu). Po ní oponentura ÈPTM.

5 / ATLETICKÉ LISTY

HLASY OD PRAMENE
Liberecký KAS, jednání ze dne 13. øíjna 2009
Kontrola úkolù: termínované úkoly splnìny, prùbìné trvají. n Zhodnocení sezony, zpravodaje øídících,
odmìny oddílùm: velmi dobrá úèast je v ákovských soutìích, v soutìích mládee je dostaèující, ale
v soutìích dospìlých je alarmující nedostatek závodníkù a závodnic; byl vysloven návrh na spojení KP
drustev dospìlých s KP drustev mládee; probìhlo zhodnocení letní sezony dle zpráv øídících pracovníkù a technických delegátù vzhledem k výi pøíspìvkù na uspoøádání jednotlivých kol KP drustev
i jednotlivcù podle soutìního øádu pro rok 2009. n Návrh halové sezony: 5. 12.  Pomeranèový mítink
 Jablonec. Halové krajské pøebory  Jablonec n. N.  vzhledem k omezeným finanèním prostøedkùm
by mìly být pouze 2 krajské pøebory: 30.31. 1.  víceboje, dlouhé bìhy, chùze, mladí actvo
a nejmladí actvo; dlouhé bìhy a chùze by byla v nedìli; mladí actvo (v sobotu) by mìlo napø. jen
4 pokusy v tech. disciplínách, pøípadnì omezený poèet disciplín; nejmladí actvo (v sobotu) pouze
trojboj. 6. 2.  mui, eny, junioøi, juniorky, dorostenci, dorostenky a starí actvo; pøihláky budou
pøes web (mimo neregistrovaných mladích ákù). Halové støedy  Jablonec n. N.  poøadatel opìt
sportovní gymnázium;  budou se konat od 13. 1. kadý týden;  na vech støedách se budou moci
zúèastnit áci jen v bìzích, poslední støeda bude pro áky ve vech disciplínách;  startovné 50,- Kè za
start; informace na www.sportgym.cz. P. indeláø pøipravuje halovou brouru: pro oddíly  pokud
budete v halové sezonì poøádat závody a chcete, aby se dostaly do halové broury, pak polete
propozice P. indeláøovi. n Návrh oddílu LIAZ na uspoøádání halových pøeborù: dne 29. 10. se bude
konat výbor atletického oddílu, který projedná návrh LKAS na uspoøádání krajských halových pøeborù.
n Návrh soutìí 2010, podzimní zasedání STK a trenérù: návrh soutìí v roce 2010 pøedloil P. indeláø; byly projednány návrhy, které P. indeláø dopracuje do návrhu pro jednání na schùzce STK v Turnovì;
v sobotu 21. 11. probìhne tradiènì v Turnovì rozíøená schùzka STK o trenéry a funkcionáøe, kteøí
mají zájem podílet se na pøípravì soutìního øádu pro rok 2010. n Prùbìné plnìní rozpoètu 2009:
K. ebelka na pøítí schùzi dodá tabulku s pøedpokladem. n Zpráva z ÈAS: pøeloeno, D. Molitoris
omluven. n SCM: zpravodaje SCM jsou na webových stránkách LKAS  www.lkas.cz: stále se opakují
dotazy na èerpání financí, pøestoe monosti jsou vysvìtlovány nìkolikrát ve zpravodajích, je potøeba,
aby zaøazení èlenové zpravodaje èetli; bude u jen kondièní podzimní výcvikový tábor. n Zpráva
z komise rozhodèích: dne 17. 10. se koná kolení ústøedních rozhodèích a rozhodèích I. tøídy pro
severní oblast Èech. n Bìecký pohár mládee: 18. 10. v Pardubicích a krajskou výpravu vede
E. Nováková z Èeské Lípy: ÈAS sníí dotaci na cca polovinu, krajská úèast je v mením poètu. n
Oponentury: výbor LKAS navrhl termín 16. 11. od 10.00 v Liberci v klubovnì Liberecké tìlovýchovné
a sportovní organizace v Jablonecké ul. Úèast: ST, SG, SpS. n Rùzné: jednání výboru se zúèastnila
èlenka DR Adriana Dvoøáková, která je patronkou naeho kraje. Webové stránky LKAS jsou M. Paceltem velmi dobøe vedeny. Statistik P. Procházka rozele nultou verzi krajských tabulek za rok 2009 na
oddíly k pøipomínkování. n Výbor LKAS schválil: Výplatu pro Michala Pacelta, který se velmi dobøe stará
o webové stránky LKAS. Pøíspìvky a jejich poníení dle nesplnìní podmínek daných soutìním øádem
na poøádání jednotlivých krajských pøeborù bìhem letní sezony 2009. n Dalí schùzka výboru LKAS se
koná 16. 11. 2009 od 16.00 h.
PAS, jednání ze dne 20. øíjna 2009
Výbor vyslovuje podìkování drustvu starích ákyò Jeseniova, dorostencù USK a juniorù Slavie za
2. místa ve finále MÈR, drustvu Prahy za 2. místo v bìeckém poháru, juniorùm Slavie pak jetì za
4. místo v PMEZ v Moskvì. n Souhlasí se s tím, aby na zasedání pøedsedù krajských svazù s výborem
ÈAS dne 31. 10. 2009 pøednesl J. rámek za PAS návrh koncepce státní podpory sportu v ÈR. n
Pøedseda J. rámek upozornil, e vechny objednávky týkající se halových závodù je tøeba adresovat
výhradnì na mailovou adresu bezdekova@cstv.cz. n Soutìní komise dokonèila návrh termínové listiny
pro halovou sezonu. Uskuteèní se celkem 8 veøejných závodù, 4 pro dospìlé kategorie a 4 pro katego-

ATLETICKÉ LISTY / 6

HLASY OD PRAMENE
rie actva. Vzhledem ke zmìnám financování provozu haly ve Stromovce i na Strahovì a sníení moností dotací se schvaluje úprava startovného pro praské závodníky na 50,- Kè, pro mimopraské 70,Kè. n Souèasnì byl projednán a schválen rozsah disciplin jednotlivých veøejných závodù, který bude
pøedán ke zveøejnìní na webu PAS i ÈAS do 23. 10. 2009. Pro soutìní brouru PAS i ÈAS pak vèetnì
èasového poøadu. Za závody ve Stromovce pøipraví L. Kárský, na Strahovì J. Ruda. Broura PAS bude
vytitìna do 30. 11. 2009, odpovídá È. Klavrza. n Pøebor Prahy (30.31. 1. 2010) se bude konat jako
otevøený i pro mimopraské závodníky s tím, e bude navren jako pøíp. Mistrovství Èech za pøedpokladu finanèní spoluúèasti zúèastnìných krajù. Oponentury èlánkù talentované mládee se budou konat
o den pozdìji, tj. 11. 11. 2009, èas i místo se nemìní (9 hodin, PTU). Za PAS se zúèastní J. rámek,
V. Kuèera, J. Ruda, dle monosti L. Kárský. n Volební valná hromada PAS se bude konat 10. prosince
2009 od 18 h v salonku M. Huptycha od 18 hod. Souèástí programu VH bude i vyhláení ankety Atlet
Prahy 2009. n Na pøítí schùzi výboru PAS bude pøizván povìøený zástupce komise rozhodèích
J. Krytof k vyøeení obsazení zástupce KR ve výboru PAS. Zajistí J. rámek. n Výbor PAS se pozastavuje nad zpùsobem jmenování éftrenéra ÈAS a zmìn s tím souvisejících. n Pøítí schùze se koná ve
støedu 18. listopadu 2009 od 9 h na PTU.
Jihomoravský KAS, jednání ze dne 22. øíjna 2009
Schùzi zahájil pøedseda C. Nezdaøil. n Byla projednána pøíprava oponentních øízení èlánku talentová
mládee, kde termín je stanoven na 6. 11. 2009 od 9 hodin na Zámeènické 2 v Brnì. Výbor povìøil
vedením oponentního øízení C. Nezdaøila  pøedsedu Jm KAS, A. Slezáka  èlena výboru, J. Sequenta 
èlena výboru, J. Seèkáøe, pøedsedu revizní komise a K. Svobodovou  èlenku výboru + zástupce KM
ÈAS. n Byl pøedloen výboru návrh ankety na vyhláení atletù JMK. n Navrhujeme zpracování nové
grafické verze www stránek Jm KAS. n Hodnotíme vystoupení krajské výpravy na finále BPM v Pardubicích velmi kladnì. Dìkujeme vem trenérùm a oddílùm za perfektní reprezentaci. Vzhledem k nízké
dotaci na dopravu a celkového sníení dotace na KASy budeme zvaovat úèast na dalím roèníku i z dùvodu: a) atny  studená voda; b) bez obèerstvení závodníkù, funkcionáøù, divákù; c) mìli by se ocenit
první 3 závodníci medailemi nebo cenami. n Byly zaslány J. obovi tabulky soutìí drustev starího
a mladího actva. n Byly pøipraveny pøipomínkové podklady pro jednání ÈAS, kde bude pøítomen
pøedseda Nezdaøil.

NEKROLOG
Ve vìku nedoitých 59 let zemøel v Bratislavì po krátké tìké nemoci bývalý pøední èeskoslovenský výkaø Roman MORAVEC, který v roce 1971 jako první v Èeskoslovensku pøekonal 220 cm.
Nejvìtím úspìchem bratislavského rodáka bylo 8. místo na HME 1972 v Grenoblu a úèast na
olympijských hrách v téme roce v Mnichovì, kde skonèil v kvalifikaci na 20. místì výkonem 212
cm. Tøikrát startoval i na ME (1971, 1974, 1978), na univerziádì v roce 1973 získal bronzovou
medaili výkonem 215 cm a pìtkrát se stal mistrem bývalého Èeskoslovenska. V roce 1971 dvakrát zlepil ès. rekord (219 a 220 cm). Reprezentoval v 16 mezistátních utkání. Roman Moravec
po skonèení kariéry pracoval jako pedagog na Fakultì tìlesné výchovy a sportu v Bratislavì
(FTV) na katedrách atletiky a sportovní kinantropologie, pracoval také jako zdejí prodìkanem.
V rámci Ústavu vìd o sportu FTV UK se vìnoval vìdecké èinnosti, vedle toho získal i titul
profesora.
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KALENDÁRIUM
5. 12. vzpomeneme, e se pøed 105 lety narodil Rudolf TAJBL, populární praský hodináø a èasomìøiè na Spartì. V mládí byl dobrým bìcem, tøikrát reprezentoval nai republiku na 5000 m, v roce 1928
proti Polsku a v roce 1931 proti Polsku a Rakousku. V roce 1938 byl èlenem technického odboru ÈAAU
a v roce 1941 vedoucím rozhodèím ÈAAU, od roku 1953 ústøedním rozhodèím, jako hodináø peèoval
rozhodèím o správný chod stopek, jetì témìø v 80 letech byl aktivním èasomìøièem. Zemøel pøed
25 lety, 28. 11. 1984.
RED (s vyuitím podkladù Jana Jirky a Frantika Koláøe)

INZERCE

STARTOVNÍ ČÍSLA
- bílá netkaná textilie
- rozměr max. 21 x 18 cm
- jednobarevné provedení
pouze se startovním číslem
- číselná sada do 1000
- černý tisk

TYP B

TYP C

OSTRAVSKÝ MARATON

ROHÁČOVA STEZKA

- bílá netkaná textilie
- rozměr max. 21 x 25 cm
- dvoubarevné provedení
s dotiskem sponzorů,
názvu závodu atd.
- číselná sada do 1000
- černý tisk čísel

MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY
VETERÁNŮ 2007

9,50 Kč/ks

12 Kč/ks

- bílá netkaná textilie
- rozměr 21 x 25 cm
- tříbarevné provedení
s dotiskem sponzorů,
názvu závodu a s barevným
pruhem pod číslem
- černý tisk čísel
KROS BĚH

TYP D

- tyvex - voděodolný,
neroztrhnutelný materiál
- plnobarevné provedení
- rozměr 21 x 19,8 cm
- neomezené sady
- vysoce kvalitní tisk
- možný jakýkoli barevný tisk,
včetně personalizace

TJ SOKOL CHLÍSTOVICE

14,80 Kč/ks

od 15,40 Kč/ks

ceny včetně DPH

TYP A

TISK OFSET a. s., Spojenců 282, 542 32 Úpice
t e l . /f a x : 4 9 9 8 8 1 171 , t i s k o f s e t @ t i s k o f s e t . c z

www.tiskofset.cz
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