Zápis
39. jednání výboru Pražského atletického svazu, konané v úterý
12. ledna 2021 od 19:00 hodin formou videokonference
Přítomni: Vladimír Tikal, Radek Bártl, Petr Dubský, Michal Halbich, Lukáš Lebr, Bedřich Skála, Petr Šarapatka,
Ondřej Šíp.
Omluven: Milan Gála
Jednání výboru bylo zahájeno v 19:00 hodin, jednání řídil předseda PAS Vladimír Tikal. Jednání bylo ukončeno
ve 20:00 hodin.

PROGRAM
1. Kontrola úkolů z 36. jednání výboru PAS a schválení zápisu z tohoto jednání.
2. Schválení usnesení přijatých formou perro lamu od 38. schůze V-PAS.
3. Projednání přípravy atletické sezóny 2021.
4. Zprávy sekretáře, členů výboru a různé.

1. Kontrola úkolů z 38. jednání výboru PAS a schválení zápisu z tohoto jednání
Výbor projednal písemný přehled kontroly úkolů datovaných k 12. lednu 2021 a přijal následující usnesení:
Usnesení č. 21/39/294
Výbor PAS
schvaluje
1. Zápis z 38. jednání výboru PAS z 13. října 2020.
2. Kontrolu plnění usnesení výboru PAS, termínovaných k datu 12. ledna 2021, s tím, že úkol:
20/37/283
20/37/284

20/37/285

20/38/290

20/38/291
20/38/292

1. ÚKOL ZRUŠEN
2. ÚKOL ZRUŠEN
1. ÚKOL SPLNĚN - jednání oponentur pražských článků talentované mládeže se
uskutečnilo v původním termínu s tim, že někteří účastníci se jednání účastnili formou video
konference.
2. ÚKOL SPLNĚN – jednání proběhlo za účasti pozvaných trenérů.
3. ÚKOL SPLNĚN – jednání se vzhledem k mimořádným opatřením uskutečnilo na
sekretariátu ČAS, s tím, že někteří účastníci se jednání účastnili formou video konference.
1. ÚKOL TRVÁ – kontrola 28.2.2021
2. ÚKOL ZRUŠEN – usnesení 20/38/293
3. ÚKOL ZRUŠEN – usnesení 20/38/293
1. ÚKOL SPLNĚN- jednání oponentur pražských článků talentované mládeže se
uskutečnilo v původním termínu.
2. ÚKOL SPLNĚN – informace byla v termínu zveřejněna na webových stránkách PAS.
ÚKOL SPLNĚN – poděkování rozhodčím bylo zasláno a zveřejněno na webových stránkách
PAS.
ÚKOL SE PRODLUŽUJE – Konečný návrh pracovní skupiny na vyhlášení nejlepších mladých
atletů Prahy v roce 2020 – předloží P. Šarapatka na příštím jednání V-PAS.
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20/38/293

ÚKOL SE PRODLUŽUJE – Návrh na realizaci přebornických triček pro mládežnická družstva
(vzory triček, cenu, počty) - předloží P. Dubský do 31. 1. 2021.

2. Schválení usnesení přijatých Výborem PAS formou hlasování per rollam od 38. schůze
výboru PAS
Předseda PAS předložil výboru ke konečnému odsouhlasení přijatá usnesení v době od 14. 10. 2020 do 11. 1. 2021,
která odsuhlasili členové V-PAS hlasováním formou per rollam.

Usnesení č. 21/39/295
Výbor PAS
schvaluje
1. Zápis z jednání oponentur pražských článků talentované mládeže ze dne 12. 11. 2020, který byl
odsouhlasen dne 22. 11. 2020.
2. Konečný návrh žádosti Pražského atletického sdvazu na Grant hl. m. Prahy pro rok 2021, který byl
odsouhlasen dne 25. 11. 2020.
3. Návrh Pražského atletického svazu na dovybavení pražských stadionů z investiční dotace NSA na základě
žádosti ČAS, který byl odsouhlasen dne 5. 1. 2021.

3. Projednání přípravy atletické sezóny 2021
Při projednávání tohoto bodu se výbor PAS zaměřil především na následující následující okruhy činnosti:
- stanovisko k halovým soutěžím, seznámil se ze stanoviskem předsedy PAS a rozhodnutím předsednictva ČAS
z 11. 1. 2021;
- návrh na zavedení vrhačského poháru mládeže v Praze, který byl připraven širokým okruhem pražských
vrhačských trenérů - podrobnou informaci předložil P. Šarapatka a doplnil P. Dubský;
- organizační opatření k zabezpečení hlavní atletické sezóny v Praze pro rok 2021.
Všechny okruhy činnosti byly podrobně diskutovány všemi přítomnými členy výboru. Zvláštní pozornost byla věnovaná
halové sezóně, kde současná opatření zamezují z velké části jakoukoliv přípravu. Výbor se k otázce halové sezóny vrátí
po rozhodnutí vlády k datu 22. 1. 2021.
Po podrobném projednání jednotlivých okruhů, bylo přijato následující usnesení:

Usnesení č. 21/39/296
Výbor PAS
bere na vědomí
Stanovisko předsednictva ČAS k organizaci halové sezóny 2021 ze dne 11. 1. 2021.
schvaluje
1. Uskutečnit v roce 2021 v Praze „ Vrhačký pohár pro kategorii dorostenců, dorostenek, juniorů a juniorek“,
ve vrhu koulí, v hodu diskem, v hodu kladivem, v hodu oštěpem a v hodu břemenem.
2. Středu 10. 2. 2021, jako konečný termín pro podání přihlášek oddílů/klubů do pražských soutěží družstev
v roce 2021.
3. Stejnou výši soutěžního poplatku jako v roce 2020 za přihlášení družstev do pražských soutěží družstev v roce
2021.
ukládá
1. Zveřejnit na webových stránkách PAS stanovisko P-ČAS k organizaci halové sezóny Termín : 15. 1. 2021
2021 a dosud platnou termínovou listinu ČAS.
Odpovídá Dubský
2. Zveřejnit na webových stránkách PAS termín pro podání přihlášky k pražským
Ternín: 18. 1. 2021
soutěžím družstev 2021, včetně přihlašovacího formuláře.
Odpovídá: Skála
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3. Předložit konečný písemný návrh zabezpečení Vrhačkého poháru mládeže (počet
kol, pořadatele, návrh na odměny pro vítěze jednotlivých kategorií apod.).
4. Předložit návrh na zakoupení nezbytného náčíní pro hod břemenem ve
Vrhačském poháru, včetně ekonomického vyčíslení.
5. Předložit pracovní verzi publikace „Pražské atletické soutěže 2021- II. část“.

Termín:10.2.2021
Odpovídá: Šarapatka
Dubský, Šíp
Termín: 10.2.2021
Odpovídá:Skála
Termín : 28.2.2020
Odpovídá:Šíp, Dubský

4. Zprávy sekretáře, členů výborů a různé
a) Lukáš Lébr – předseda komise rozhodčích
Informoval výbor o schválení nového sazebníku odměn pro rozhodčí předsednictvem ČAS s platností od 1. 1. 2021 s tím,
že se doporučuje KAS zvážit úpravu odměn pro rozhodčí také pro soutěže KAS. Vzhledem k tomu, že halové soutěže
neprobíhájí bylo doporučeno rozhodnutí přeložit na příští jednání výboru.
Při této příležitosti doporučil B. Skála zakoupit pro potřeby rozhodčích PAS 120 ks nových Pravidel atletiky.

Usnesení č. 21/39/297
Výbor PAS
schvaluje
Zakoupení pro pražské rozhodčí 120 ks nových Pravidel atletiky v celkové částce 7500 Kč.
ukládá
Předložit po konzultacích písemný návrh na nové sazby odměn pro Pražské
Termín: 10.2.2021
atletické soutěže.
Odpovídá: Lebr

b) Petr Dubsky- člen výboru PAS
Informoval výbor o žádosti vedení Sportovního klubu Sportovní dítě, který byl příjat předsednictvem ČAS za člena
(Středočeský kraj) být členem PAS. Výbor po diskusi přijal následující usnesení:
Usnesení č. 21/39/298
Výbor PAS
ukládá
Informovat vedení klubu SK Sportovní dítě a předsedu organizační komise ČAS, Termín : 20.1.2021
že V-PAS se zařazením SK Sportovní dítě do Pražského atletického svazu
Odpovídá: Dubský
nesouhlasí

Příští jednání výboru PAS se uskuteční podle potřeby v souvislosti s rozhodnutím
o případném prodloužení mimořádného stavu.

V Praze 14. ledna 2021

Vladimír Tikal,
předseda PAS
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