Zpráva předsedy J.Přibáně za období od minulé VH z 10.3.2020 do dnešní dne
23.3.2021.
Výkonný výbor pracoval ve složení J. Přibáň (předseda), O. Dvořák (sekretář a STK),
M.Sabadin (hospodář), E. Zekuciová (mládež), M .Zítka (člen výboru).
Schůzí se pravidelně zúčastňoval revizor K. Matička a manažerka KAS L
Markusková.
Karlovarský krajský atletický svaz spolupracuje s devíti kluby, které v kraji
existují – Atletikou Ostrov, SC Startem K.Vary, Triatletem K.Vary, Sport and Races
Kraslice, ŠAK Chodov, AK Sokolov, Unionem Cheb, Profi Sport Cheb, Athletics
club Mariánské Lázně - a máme v kraji 2.115 evidovaných členů.
Výbor se od loňské VH sešel v této nelehké covidové době na 8 schůzích, kde se
věcně řešili všechny otázky spojené s fungováním atletiky v našem kraji. Myslím si,
že výbor zvládl všechny problémy a úkoly se ctí a výbor v Karlovarském kraji v
rámci možností zajistil všechny soutěže jak v kategorii jednotlivců, tak družstev.
Tímto chci poděkovat všem klubům, které tyto akce zorganizovali a podíleli se na
nich.
Opět jsme uspořádali na atletické dráze v Karlových Varech I. kolo „Gigantu“
soutěže dorostu a juniorů pro Karlovarský,Plzeňský a Jihočeský kraj. Aby toto mohlo
být zajištěno v požadované kvalitě kvitujeme velký atak na radnici v Karlových
Varech (zásluha p. L. Markuskové a P.Vukliševiče) a tak bylo zajištění nového
doskočiště na tyčku, na výšku a dále také překážky na krátké sprinty, rovněž tak
atletické náčiní a velkou pomocí byl zakoupené elektrické časomíry. Dalším
příslibem města je oprava a retopink dráhy a také rekonstrukce tribun. Velký obdiv
zaslouží i pánové K.Matička a M.Zítka za zajištění opravy dráhy a trávníku v

Chodově a já Vám slibuji, že na podzim bude zlatá dráha v Chebu doplněna i o
atletické sektory a stane se tak plnohodnotným atletickým zařízením.
Organizovali jsme v našem kraji podle pokynů zásad covidu – 50 lidí na hřišti,
pak 100 aktérů – což tedy bylo dílo, ale i to jsme zvládli. Další soutěže proběhly takm
jak byly naplánované, mistrovství žactva jednotlivců (ve Stříbře). mistrovství
družstev staršího a mladšího žactva a svoji šanci dostalo i předžactvo.. Rovněž
proběhly i tradiční mítinky – Memoriál M.Kitzbergra v Ostrově, Chodovská tretra,
Malá a Velká cena města Chebu, Memoriál H.Trejbalové a J. Alexy v M.Lázních.
Krajský výbor oceňuje i to, že Triatlet K.Vary, SC Start K.Vary a Union Cheb během
roku uspořádali neplánované mítinky,které pomohli udržet naše atlety létě v
závodním módu. Velké poděkování si zaslouží šesti klubů (OSTRO, TRIKV, KVARY,
ŠAK,UNICH a Sport-Races) , které se podíleli na velkolepé celorepublikové akci
ČASu – Spolu na startu. - 17.000 atletů na 194 mikromítincích na 173 stadionech –
na tohle je česká atletika hodně pyšná nejen i v celoevropském ale i světovém
měřítku!
Při organizaci našich závodů musím poděkovat ČASu za pomoc při zajišt´ováni
naší infrastruktury na stadionech a to zakoupením překážek na steapla, diskařskou a
kladivářskou klec - to vše do K. Varů a v letošním roce dostane Chodov nové
výškařské doskočiště , dále kraj zakoupil s finanční podporou ČASu 6 odrazových
prken na dálku a trojskok a nechal si firmy O-line zhotovit displeye na el.kamery (do
K.Vary a Chodova)
Bohužel letošní zimní sezóna už se nedala pro kraje závodně zvládnout (díky
covidu), takže jsme zůstali bez možnosti uspořádat v Praze tradiční mistrovství

Karlovarského kraje ve všech kategoriích, ale s povděkem jsme kvitovali, že alespoň
naše špičky si mohly zazávodit na mítincích a také M-ČR, které zajistil ČAS.
Výkonnost našich atletů, hlavně v mládežnických kategoriích je odvislá od
velikosti kraje a i od počtu klubů, které se na výchově mladých atletů podílejí.
Bohužel dospělí jedinci nám odchází na školy mimo kraj, takže tady nejsme úspěšní.
Můžeme se i tak pochlubit dvěma medailemi z mistrovství republiky – žactvo stříbro – výška Lenka Burešová a bronz - Kevin Škarda – 60m a kolem 20ti umístění
ve finále mistrovství republiky. Daniel Vaidiš závodil v juniorské reprezentaci v
polském Karpaczi. Družstvo mužů TRIKV je I. lize, ve II. lize muži SC Startu a ženy
Triatletu. Mistrovství Čech žactva se zúčastnili týmy Unionu a Triatletu v obou
kategoriích . Muži Chodova vyhráli mistrovství družstev Karlovarského a Plzeňského
kraje, stejnou soutěž pak ženy Unionu Cheb. Musím i připomenout, že nám Jirka
Ondráček skvěle vede krajské rekordy všech kategorií, které visí na krajském webu.
Máme v kraji SCM, které je v režii Evy Zekuciové a je v ném zařazeno 7 atletů a dvě
Sps v Triatletu a v Unionu Cheb
Manažerkou kraje je Lucie Markusková, která pochopitelně dostává úkoly,
stejně jako ostatní manažeři, z pražské centrály, ale já musím říci, že mi s ní skvěle
spolupracuje, protože moje práce předsedy a celého výboru KKAS je s ní výborně
propojená. Naše webové stránky jsou toho důkazem a doufám, že i tato VH mi dá za
pravdu.
Opět i v této sezóně spolupracujeme hlavně s PKAS a máme připravené i závody
ve spolupráci s JKAS. Letos se nám podařilo společně s Plzeňáky sjednotit naší (brzo
ji vydáme) soutěžní brožuru a tak nastavená pravidla budou platit stejně v obou

krajích.
Rovněž spolupráce s ČAS je na vysoké úrovni a já musím kvitovat právě péči
ČASu o l4 krajů. Kraje jsou na tom velmi dobře po finanční stránce (naší situaci jste
si mohli přečíst ve zprávě p. Sabadina), ale je tu i velká pomoc při vylepšování
infrastruktury na jednotlivých stadionech, jak jsem Vás již informoval. Já osobně
jsem v předsednictvu ČASu na pozici místopředsedy a mám na starosti právě
jednotlivé kraje a ještě členem dozorčí rady ČAS je pan Jaroslav Vébr. Chtěl bych na
tomto místě požádat ty, kteří pojedou na VH ČASu o moji podporu při nominaci na
VH ČASu a zároveň o podporu na funkci, předsedy ČAS pro svazu Libora
Varhaníka, protože – a myslím to smrtelně vážně – lepšího kandidáta na post
předsedy náš sport rozhodně nemá. Děkuji.
Dámy a pánové, letošní sezona nám dá zcela určitě hodně zabrat. Máme připravené
závody, ale…všichni víte, co děje, a nikdo netuší, co příští čas ještě přinese, ale nějak
to musíme zvládnout. Naši svěřenci chtějí závodit a doufám, že jim to bude
umožněno a my všichni budeme radost mít z jejich výsledků.
Přeji Vám všem opravdu hodně zdraví a opět velkou míru psychických sil, aby
atletika ve Vašich klubech a tím pádem i v Karlovarském kraji se opět držela na
vysoké úrovni.
Děkuji Vám za pozornost

