Zápis
40. jednání výboru Pražského atletického svazu, konané v úterý
8. února 2021 od 19:30 hodin formou videokonference
Přítomni: Vladimír Tikal, Radek Bártl, Petr Dubský, Michal Halbich, Lukáš Lebr, Bedřich Skála, Petr Šarapatka,
Ondřej Šíp a Milan Gála
Jednání výboru bylo zahájeno v 20:05 hodin, jednání řídil předseda PAS Vladimír Tikal. Jednání bylo ukončeno
ve 21:35 hodin.

PROGRAM
1. Schválení programu jednání
2. Kontrola úkolů z 39. jednání výboru PAS a schválení zápisu z tohoto jednání
3. Návrh na organizačně technické zabezpečení volební valné hromady
4. Zprávy sekretáře, členů výboru a různé.
a) Schválení konečného návrhu na nejlepší mladé atlety Prahy 2020
b) Informace k pražské halové sezóně 2021 a informace k přípravě letní pražské sezóny
c) Informace k výběrovému řízení na trenéry CTM
d) Konečné projednání návrhu na realizaci vrhačského poháru mládeže 2021
e) Písemný návrh na nové sazby odměn pro rozhiodčí v Praze
f) Návrh na zakoupení přebornických triček pro rok 2021

1. Schválení programu
Jednání výboru zahájil předseda PAS, který opředložil k odsouhlasení písemný návrh oprogramu jednání.

Usnesení č. 21/40/299
Výbor PAS
schvaluje
po doplnění předložený program.

2. Kontrola úkolů z 39. 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. 21/40/300
Výbor PAS
schvaluje
1. Zápis z 39. jednání výboru PAS z 12. ledna 2021
2. Kontrolu plnění usnesení výboru PAS, termínovaných k datu 8. února 2021, s tím, že úkol:

20/37/285

1. ÚKOL TRVÁ – kontrola 28.2.2021
2. ÚKOL ZRUŠEN – usnesení 20/38/293
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20/38/292
20/38/293
20/39/296

20/39/297
20/39/298

3. ÚKOL ZRUŠEN – usnesení 20/38/293
ÚKOL SE SPLNĚN – bylo projednáno na dnešním jednání
ÚKOL SE SPLNĚN – bylo projednáno na dnešním jednání
1. ÚKOL SPLNĚN – termínovka a stanovisko bylo zveřejněno v termínu
2. ÚKOL SPLNĚN – přihláška byla v termínu zveřejněna
3. ÚKOL SPLNĚN – bylo projednáno na dnešním jednání
4. ÚKOL SPLNĚN – bylo projednáno na dnešním jednání
5. ÚKOL TRVÁ – kontrola 28. 2. 2021
ÚKOL SPLNĚN – bylo projednáno na dnešním jednání
ÚKOL SPLNĚN – podle informace P. Dubského bylo vedení SK Sportovní dítě a předseda
organizační komise informováni o stanovisku V-PAS. Oddíl nebude zařazen do Pražského
atletického svazu

3. Organizačně technické zabezpečení volební valné hromady PAS
Výbor projednal písemný materiál k zabezpečení volební valné hromady PAS a informace k zabezpečení účasti pražských
delegátů na valné hromadě ČAS. V souvislosti s mimořádnou situací se také výbor seznámil s různými stanovisky
k možnostem uspořádání valné hromady v době omezených podmínek pohybu a shromažďování. V souladu s platnými
stanovami bylo rozhodnuto volební valnou hromadu uskutečnit a k jejímu zabezpežení bylo přijato následující usnesení:

Usnesení č. 21/40/301
Výbor PAS
schvaluje
1. Uskutečnit volební valnou hromadu Pražského atletického svazu v pondělí 29. března 2021 v hotelu
Olšanka, Praha 3 od 17:45 hodin.
2. Účast 62 delegátů z pražských oddílů/klubů na základě tohoto pravidla:
4 delegáty vysílají (oddíly/kluby) – ASK Slavia Praha, Spartak Praha 4
3 delegáty vysílají (oddíly/kluby) – USK Praha, SK Kotlářka
2 delegáty vysílají (oddíly/kluby) – TJ Dukla Praha, PSK Olymp Praha, SK ZŠ Jeseniova Praha, Stodůlky Praha, SC Olympia Radotín
1 delegáta vysílají (oddíly/kluby) – A. C. Sparta Praha, AC Praha 1890, AK Vega, ASK Alt sport, AŠK Mazurská, Atletik Rudná, Atletika Človíček, Atletika
Hostivař, Atletika Jižní Město, Báječné ženy v běhu, Český běžecký klub, HESU, HERE TO WIN, Memoriál J. Odložila, RBZ Praha, RUN magatine team,
SK Aktis Praha, SK Antonína Dvořáka, SK Aritma Praha, SK Dvojka Praha, SK Míle, Smola chůze Praha, Sportovní akademie Praha, Sportovní chůze
Praha, SRI CINMOY TEAM Praha, ŠAK Novoborská, Šakal Praha-Kbely, ŠSK Újezd Nad lesy, ŠSK Jitřní Praha, Štefko Runnig team, TJ Sokol I. Smíchov,
TJ Bohemians Praha, TJ ČZU Praha, TJ Sokol Dolní Počernice, TJ Sokol Horní Počernice, TJ Sokol Kbely Praha, TJ Sokol Praha Královské Vinohrady,
VST FTVS Praha.

3. Zkrácený program jednání
1. Zahájení a organizační záležitosti (Schválení programu, jednacího a volebního řádu, volba mandátové, návrhové a volební komise)
2. Projednání výsledků hospodaření a účetní závěrky za rok 2020
3. Volba členů výboru PAS a revizora PAS
4. Volba delegátů na valnou hromadu ČAS

4. Jednací a volební řád valné hromady
5. Podkladové materiály na valnou hromadu (program, jednací a volební řád, výsledky hospodaření a účetní závěrka)
budou zveřejněny pouze na webových stránkách PAS.
6. Zásady pro volbu na volební valnou hromadu PAS:
Ćlenové PAS (pražské oddíly a kluby) a delegáti valné hromady PAS mohou do 19. března 2021 podat na předepsaném formuláři. písemný návrh
na kandidáty do výboru Pražského atletického svazu:
na funkci: předsedy PAS, místopředsedy PAS, sekretáře a hospodáře, předsedy soutěžní komise, předsedy metodické komise, předsedy komise
mládeže a předsedy komise rozhodčích
na funkci člena: volí se 2 členové – celkem se bude voli 8 členů výboru PAS
na funkci revizora PAS
Návrhy se podávají elektronickou poštou na adresu pas@pas-atletika.cz

7. Na základě ustanovení volebního řádu pro volby do orgánů ČAS, volbu 17 delegátů PAS na volební valnou hromadu
ČAS.
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bere na vědomí
Informaci o konání volební valné hromady ČAS dne 17. dubna 1921 ve sportovním středisku Nymburk
od 10.00 Hodin.
ukládá
1. Zveřejnit nezbytné informace o valné hromadě ČAS a PAS na webových
Termín: 12. 2. 2021
stránkách PAS
Odpovídá: Tikal
2. Zajisti prostory pro jednání, občerstvení
Termín: průběžna
Odpovídá:Skála
3. Sledovat a organizačně připravovat jiné možnosti uskutečnění volební valné
Termín: průběžně
hromady PAS a průběžně informovat výbor PAS
Odpovídají: Dubský

4. Zprávy sekretáře, členů výborů a různé
a) Schválení konečného návrhu na nejlepší mladé atlety Prahy 2020
Na základě písemného návrhu pracovní skupiny, výbor PAS projednal písemný návrh na vyhlášení nejlepších mladých
atletů Prahy za rok 2020 a po diskusi přijal následující usnesení:

Usnesení č. 21/40/302
Výbor PAS
schvaluje
1. Vyhlásit za rok 2020 nejlepšími mladýmí atlety Prahy v kategorii mladších žákyň Nicolu KRUTILOVOU –
SK ZŠ JESENIOVA, v kategorii mladších žáků Filipa VOJÁČKA – ASK Slavia Praha, v kategorii žákyň –
VIKTORII ONDROVOU – PSK OLYMP PRAHA, v kategori žáků TOMÁŠE ANDRŠTA – USK Praha,
v kategorii dorostenek JESSICU NECHANICKOU – USK PRAHA, v kategorii dorostenců – JOSEFA
DRAHOTU – ASK Slavia Praha, v kategorii juniorek TEREZU ELENU ŠÍNOVOU – Atletika Jižní Město,
v kategorii juniorů Jakuba NOVOTNÉHO - ASK Slavia Praha.
2. Odměnit vyhlášené atlety a atletky stejnými dárky jako při vyhlášení v roce 2019.
ukládá
1. Pro vyhlášení zajistit diplomy a odměny – dárky ve stejném rozsahu jako
Termín: 20. 2. 2021
v minulém roce (diplom, zlatá cihlička)
Odpovídá: Skála
2. Zveřejnit vyhlášení nejlepších mladých atletů Prahy za rok 2020 na
Termín: 20. 2. 2021
webových stránkách PAS, případně sociálních sítích (foto)
Odpovídá: Dubský
3. Zajistit vhodnou formou předání odměn vyhlášeným atletkám a atletům
Termín: 20. 3. 2021
Odpovídá: Dubsý

b) Informace k pražské halové sezóně 2021 a informace k přípravě letní pražské
sezony
Výbor projednal možnosti realizovat zkrácenou formu halovou sezonu a případně uskutečnění pražských halových
přebornických soutěží. Po diskusi konstatoval, že uskutečnění jakékoliv formy pražské halové sezony je nereálné.
Ve druhé části projednal informaci předsedy soutěžní komise k zabezpečení letní atletické sezony v Praze, seznámil se
s počty přihlášených družstev do jednotlivých soutěží družstev. Nadále trvá usnesení, že návrh pražských letních
atletických souitěží budu předložen do 28. 2. 2021
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Usnesení č. 21/40/303
Výbor PAS
bere na vědomí
Informaci předsedy soutěžní komise k přípravě pražských letních atletických soutěží a informaci o počtu
přihlášených družstev do MPD 2021.
schvaluje
Neuskutečnit Pražské halové přebornické a veřejné soutěže roku 2021.
ukládá
Zveřejnit na webových stránkách, že přebornické a veřejné soutěže pražské
Termín:ihned:
halové sezony 2021 se neuskuteční a uinformovat oddíly/kluby, aby sledovali
Odpovídá: Dubský
webové stránky ČAS k halovým soutěžím, které ČAS pořádá a jejich podmínkám.

c) Informace k výběrovému řízení na trenéry CTM
Ústní informaci dal P. Šarapatka, který za PAS poskytl součinnost při výběrovém trenérů SCM s tím, že tlumočil
stanovisko PAS k navhům, které předložily pražské oddíly/kluby. V současné době předložené návrhy posuzuje komise
mládeže ČAS.

Usnesení č. 21/40/304
Výbor PAS
bere na vědomí
Informaci místopředsedy PAS k výběrovému řízení na trenéry SCM.

d) Konečné projednání návrhu na realizaci Pražského vrhačského poháru mládeže
2021
Výbor PAS se seznámil s písemným materiálem k uskutučnění Pražského vrhačského poháru mládeže, předložený
místopředsedou PAS. Materiál je výsledkem jednání pražských trenérů vrhů a hodů (Dubský, Ešpandr, Fic, Litavský,
Machura, Mastík, Musil, Suchomel a dalších) za přítomnosti P.Šarapatky a O. Šípa. Návrh si klade za cíl zvýšit počet
startovních příležitostí pro mladé vrhače v Praze. Na základě předběžné informace na minulém jednání a po projednání
na dnešním jednání výbor PAS přijal následující usnesení:

Usnesení č. 21/40/305
Výbor PAS
schvaluje
Uskutečnit Pražský vrhačský pohár mládeže jako soutěž PAS v roce 2021.
ukládá
1. Zařadit pohárové soutěže do pražské termínové listiny, projednat s pražskými
oddíly/kluby pořadatele jednotlivých kol, rozpisy soutěže v souladu s písemným
materiálem.
2. Zakoupit pro potřeby Poháru tři sady břemen (hmotnost 10, 12 a 14 kg) v celkové
ceně 41.614 Kč.
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Termín: 28.2.2021
Odpovídá: Šíp,Dubský

Odpovídá: Skála

e) Písemný návrh na nové sazby odměn pro rozhodčí v Praze
Předseda komise rozhodčích, na základě schváleného sazebníku odměn ČAS, předložil písemný
návrh na úpravu sazeb odměn pro rozhodčí, platný pro soutěže pořádané v Praze od 1. března 2021.
Předložený návrh vychází z doporučení ČAS a reflektuje podmínky atletických soutěží v Praze. Výbor
po diskusi schválil usnesení:
Usnesení č. 21/40/306
Výbor PAS
schválil
1. Upravený Vnitřní předpis PAS o odměňování rozhodčích a poplatcích za školení rozhodčích s platností od
1. 3. 2021.
2. Hradit náklady rozhodčích při přebornických soutěžích jednotlivců v roce 2021 přímo Pražským atletickým
svazem.
ukládá
Upravený předpis zveřejnit na webových stránkách PAS a také jej zařadit do
Termín: 20. 2. 2021
připravované publikace soutěží roku 2021.
Odpovídá: Lebr, Šíp
Dubský

f) Návrh na zakoupení přebornických triček pro rok 2021
Byl projednán obsáhlý materiál připravený P. Dubským k zakoupení přebornických triček pro mládežnické přeborníky
v roce 2021. Po obsáhlé diskusi bylo přijato následující usnesení:

Usnesení č. 21/40/407
Výbor PAS
schvaluje
1. Zakoupení 200 ks přebornických triček pro mládežnické přeborníky v roce 2021.
2. Barvu, vzhled a loga přebornických triček (žlutá barva, logo PAS na přední straně trička, logo Prahy na
pravém rukávu a Hradčany na zadní straně trička).
ukládá
1. Zajistit výrobu 200 ks kvalitních přebornických triček podle schváleného vzoru
v potřebných velikostech.
Termín: do 10.5.2021
Odpovídá: Skála,Dubský

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

V Praze 9. února 2021

Vladimír Tikal,
předseda PAS
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