Zápis
37. jednání výboru Pražského atletického svazu, konané v pondělí
14. září 2020 od 13:30 hodin na stadionu ASK Slavia Praha, Praha 10
Přítomni: Vladimír Tikal, Radek Bártl, Petr Dubský, Lukáš Lebr, Bedřich Skála, Petr Šarapatka, Ondřej Šíp,
Omluveni: Michal Halbich, Milan Gála
Jednání výboru bylo zahájeno ve 13:40 hodin, jednání řídil předseda PAS Vladimír Tikal. Jednání bylo ukončeno
v 15:55 hodin.

PROGRAM:
1. Schválení programu jednání.
2. Kontrola úkolů z 36. jednání výboru PAS a schválení zápisu z tohoto jednání.
3. Organizačně a technické zabezpečení oponentur pražských článků talentované mládeže.
4. Informace a projednání předloženého návrhu atletické části Olympiády dětí a mládeže 2021
v Olmouci.
5. Projednání návrhu vrácení 50 % soutěžních poplatků za účast v MPD pražským
oddílům/klubům.
6. Informace o průběhu pražských přebornických soutěží.
7. Zprávy sekretáře, členů výboru a různé
a) informace o jednání předsedů krajských atletických svazů v Ostravě

1. Schválení programu jednání
Jednání výboru zahájil předseda PAS, který předložil k odsouhlasení písemný návrh programu jednání.
Usnesení č. 20/37/281
Výbor PAS
schvaluje
předložený program jednání.

2. Kontrola úkolů z 36. jednání výboru PAS a schválení zápisu z tohoto jednání
Výbor projednal písemný přehled kontroly úkolů datovaných k 17. srpnu 2020 a přijal následující usnesení:
Usnesení č. 20/37/282
Výbor PAS
schvaluje
1. Zápis z 36. jednání výboru PAS z 17. srpna 2020 s tím, že se opravuje číslování posledního úkolu
z 20/35/272 na 20/35/274.
2. Kontrolu plnění usnesení výboru PAS, termínovaných k datu 14. září 2020, s tím, že úkol:
19/26/199
20/32/247

2. ÚKOL PRŮBĚŽNÝ – zabezpečení veřejných závodů na základě grantové smlouvy.
ÚKOL PRŮBĚŽNÝ – kontrola při konání sportovních soutěží.
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20/33/257
20/33/258
20/36/277

20/36/278
20/36/280

2. ÚKOL TRVÁ – termín se prodlužuje do 31.8.2020.
ÚKOL TRVÁ – termín se prodlužuje do 30.9. 2020.
1. ÚKOL SPLNĚN – na webových stránkách bylo zveřrejněno v termínu konenčné rozdělení
Grantu hl. m. Prahy.
2. ÚKOL SPLNĚN – realizační smlouvy byly v termínu zajištěmny a podepsány.
3. ÚKOL SPLNĚN – podle informace B. Skály, byly granty po obdržení prostředků z MHMP
(9. 9. 2020) postupně zaslány realizátorům.
4. ÚKOL TRVÁ - do 30.9.2020.
ÚKOL SPLNĚN – darovací smlouvy byly v termínu uzavřeny.
ÚKOL SE NEPODAŘILO ZAJISTIT – přes předběžné potvrzení termínu Pražských
přebornických halových soutěží, naslednně pan J. Linhart informoval sekretáře svazu o
rozhodnutí trenérské rady Olympu Praha tyto termíny neakceptovat. Vzhledem k tomu, že tato
situace není ojedinělá výbor PAS přijal následující usnesení:

Usnesení č. 20/37/283
Výbor PAS
ukládá
1. Projednat znovu námi stanovené termíny přebornických halových soutěží 2021
s předsedou atletického oddílů PSK Olymp Praha.
2. Vyvolat jednání s ředitelem sportovního centra MV ČR k zajištění soutěží, především
halových soutěží v roce 2021.

Termín: 30.9.2000
Odpovídá: Skála
Termín: 30.9.2020
Odpovídá: Tikal

3. Organizační a technické zabezpečení oponentur pražských článků talentované
mládeže
Místopředseda PAS P. Šarapatka podrobně infomoval výbor o realizaci oponentur článků talentované mládeže v roce
2020, které připravují jednotlivé krajské svazy. Předložil návrh termínu, který byl konzultován s příslušným odddělením
ČAS a doporučil realizovat návrh vedoucích trenérů pražských SCM, k pozvání spolupracujících trenérů SpS na toto
jednání. Výbor PAS po diskusi přijal následující usnesení:
Usnesení č. 20/37/284
Výbor PAS

schvaluje
1.Uskutečnit oponentury pražských článků talentované mládeže ve čtvrtek 12. listopadu 2020 od
10:00 v klubovně pozemního hokeje na stadionu ASK Slavia Praha.
2. Na jednání přizvat všechny spolupracující trenéry pražských SpS.
3. Jednání oponetur bude řídit místopředseda PAS P.Šarapatka.
ukládá
1. Zveřejnit na webových stránkách schválený termín oponentur pražských článků,
Termín: 25.9.2020
včetně informace o účasti spolupracujících trenérů pražských SpS.
Odpovídá: Dubský
2. Připravit zvací dopis na toto jednání s podrobným programem a s předstihem
Termín:20.10.2020
tento zvací dopis zaslat všem účastníjkům.
Odpovídá: Šarapatka, Dubský
3. Zabezpečit pro jednání v daném termínu klubovnu pozemního hokeje na stadionu
Termín: 20.10.2020
včetně odpovídajícího občerstvení
Odpiovídá: Skála
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4. Informace a projednání předloženého návrhu atletické části Olympiády dětí a
mládeže 2021 v Olomouci
Výbor PAS se seznámil s předloženým návrhem atletické části Olympiády dětí a mládeže, která se uskuteční ve dnech
28. 6. 2021 až 3. 7. 2021 v Olomouci. Z. Rakowskí předložil k posouzení podrobné propozice včetně časového
pořadu. Výbor PAS k předloženému návrhu, který je standartní, neměl žádné připomínky či doplňky.
V této souvislosti doporučil také při zajištění družstva Prahy postupovat tradičním zpúsobem. Doporučil, aby družstvo
Prahy na Olympiádě vedla Jaroslava Weberová a uskutečnily se nominační závody v květnu 2021.
Při této příkežitosti byl disktován návrh P. Šarapatky na zakoupení nové sady dresů pro žákovské kategorie.
Výbor PAS po diskusi přijal následující usnesení:

Usnesení č. 20/37/285
Výbor PAS
bere na vědomí
informaci o atletické části Olympiády dětí a mládeže, jejiž atletická část se uskuteční ve dnech 29. 6. – 1. 7.
2021 v Olomouci.
ukládá
1. Zabezpečit v připravované termínové listině 2021 termín nominačního závodu
Termín: průběžně
pro ODM 2021.
Odpovídá: Šíp
2. Připravit návrh na zakoupení nové sady dresů pro žákovské kategorie (počet
Termín:15.10.2020
velkosti, nový návrh dresů (modernější), předběžný rozpočet).
Odpovídají: Bártl, Dubský, Skála, Tikal
3. Zařadit na program příštího jednání V-PAS zakoupení nové sady drresů
Termín: říjen 2020
pro mládežnické kategorie.
Odpovídá: Tikal

5. Projednání návrhu na vrácení 50 % soutěžních poplatků za účast v MPD pražkým
oddílům/klubům
Návrh na vratku 50 % soutěžního poplatku předložil a zdůvodnil výboru předseda PAS. K návrhu proběhla diskuse,
která vedla k hlasováni s tím, že pro předložený návrh hlasovalo 6 členů proti 1 členu.
Výbor na základě hlasování přijal následující usnesení:
Usnesení č. 20/37/286
Výbor PAS
schvaluje
Vrátit pražským oddílům/klubům 50 % z uhrazeného soutěžního poplatku za účast v MPD v roce 2020.
ukládá
Zajistit vratku 50 % z uhrazeného soutěžního poplatku za účast v MPD v roce 2020
Termín: 30.9.2020
pražským oddílům/klubům.
Odpovídá: Skála

6. Informace o průběhu pražských přebornických soutěží
Podrobné informace k předloženému tématu předložili O. Šíp a P. Dubský, kteří konstatovali v zásadě bezproblémový
průběh. Z předložené informace vyplynulo, že bylo nutno zvláště řešit tři okolnosti:


oddíl PSK Olymp Praha, na základě vnitřního opatření ke vstupu na stadion, neuspořádal II. kolo MPD žactva. K celé problematice zaujal
stanovisko předseda PAS emailovou zprávou J. Linhartovi. Soutěžní komise zajistila náhradní uspořádání Spartakem Praha 4. Výbor PAS
konstatoval, že oddíl PSK Olymp má často problém s uspořádáním MPD, ve kterém startují jeho družstva.
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vedoucí družstva juniorek DUKLA Praha, které se umístilo na 3. postupovém místě oznámil, že družstvo se mistrovství Čech nezúčastní.
Na základě této informace a po konzultaci s oddělením ČAS, doporučil předseda soutěžní komise postup družstva, které se umístilo na 4.
místě.
výbor PAS na návrh předsedy soutěžní komise musel projednat opatření ekonomického charakteru na základě spojení finálových soutěží B
a C, které uspořádá Sokol Královské Vinahrady na stadionu FTVS v Praze 6.

Při této příležitosti byla znovu diskutována nelogičnost postupových míst pro Prahu v soutěžích družstev mládežnických
kategoriích (žakovská a juniorská kategorie 3 družstva, oproti dorostenecké kategorii, kde postupují 2 družstva). Znovu
bylo uloženo celou záležitost prostřednictvím pražského manažera projednat s oddělením soutěží a předsedou soutěžní
komise ČAS. Celolu problematiku bude také potřeba otevřít na připravovaných oponenturách.
V závěru se výbor seznámil se zajištěním přebornických soutěží jednotlivců, které jsou připravovány v podzimním
termínu (víceboje a přespolní běh).

Usnesení č. 20/37/287
Výbor PAS
schvaluje
1. Na návrh předsedy soutěžní komise postup 4. družstva v soutěži juniorek na mistrovství Čech v souvislosti
s odstoupením z postupu družstva Dukly Praha.
2. Zásady pro řešení ekonomiky společného finálového kola skupiny B a C žactva.

7. Zprávy sekretáře, členů výboru a různé
a) Informace o jednání předsedů krajských atletických svazů v Ostravě
Předseda PAS informoval výbor o jednání, které bylo vyvoláno dopisem, který obdržel předseda ČAS od trenérů a atletů.
Jenání se účastnila také paní H. Fibingerová. Na závěr jednání předsedů KAS, byla ustavena pracovní skupina, která
závěry jednání projedná s předsedou ČAS.
Předseda PAS také informoval o iniciativě, kterou předsedům KAS předložili pánové C. Nezdaři, R. Změlík a J. Kottas
v materiálech „ ČAAT+UCELENÁ KONCEPCE ČESKÉ ATLETIKY 2021+STRATEGIE ROZVOJE NA ROKY 2021-2025 “

Příští jednání výboru PAS se uskuteční v 42. týdnu, s tím, že termín a místo bude
určeno později.

V Praze 17. září 2020

Vladimír Tikal,
předseda PAS
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