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Zápis z jednání VV KKAS dne 12.5.2020 v Chodově 

 

Přítomni : Přibáň, Zítka, Zekuciová, Dvořák, Sabadin 

Hosté : Markusková, Matička 

 

1/ Kontrola zápisu z 21.4. 

-termíny a počty zahajovacích závodů se mění /50 na 100 atd./ 

 

2/ Termíny a soutěže 

 

- 16.5.2020 první závody po COVID – Zahajovací závody v Chebu, rozpis závodů již visí na 

www.atletika.cz v kalendáři, přihlášky otevřené, časomíru zajišťuje ŠAK Chodov, bez startovného  

 

S ohledem na omezení nařízené Vládou ČR, VV určil počty závodníků:  

UNICH 22   

OST 22  

TRIKV 22  

CHODO 18   

SCSKV 9   

AKSOK 5  

počty platí samostatně pro dopo a odpo program  

 

Kluby počítají s max. 2 trenéry na tribuně. Rodiče, fanoušci atd pouze mimo tribunu / tedy mimo 

areál stadionu. Tak, aby pořadatel dodržel nařízená pravidla na stadionu do 100 lidí včetně 

závodníků, organizačních pracovníků, rozhodčích, trenérů. Veřejnosti není vstup povolen. 

 

Po prvních zahajovacích závodech v Chebu mohou být počty závodníků pro účast na dalších 

závodech upraveny.  

 

- 17.5.2020 Vrhačské víceboje Karlovy Vary, pořádá Triatlet KV, propozice, přihlášky otevřené 

pro závodníky z KV kraje, pořadatel nepočítá s velkým počtem účastníků – neurčuje počty pro 

kluby, vstup veřejnosti není povolen. V případě vyššího počtu přihlášených než 80, budou 

zveřejněny vyřazení závodníci. 

 

 

- 23.5.2020 Zahajovací závody Karlovy Vary, po dohodě uspořádá Triatlet KV, časomíru zajišťuje 

Triatlet KV ve spolupráci s Mílou Zítkou, bez startovného  

dopoledne ml. a st. žactvo 60,150,600, dálka, koule, odpoledne dorost až muži ženy 100,200,1000, 

dálka, koule,   

počty opět podle stanoveného klíče na dopolední i odpolední program, viz. výše 

 

http://www.atletika.cz/
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- 27.5.2020 Memoriál M Kittzbergera, pořádá Atletika Ostrov, odpolední program, 200př., dálka, 

60,100, 1000 m, začátek v 16,00 hodin,  

počty opět podle stanoveného klíče, viz. Výše 

 

- 30.5.2020 Skokanský mítink Karlovy Vary, pořádá Triatlet KV, výška, dálka, trojskok, kategorie 

ml. žactvo až po muži ženy, pořadatel nepočítá s velkým počtem účastníků – neurčuje počty pro 

kluby, vstup veřejnosti není povolen. V případě vyššího počtu přihlášených než 80, budou 

zveřejněny vyřazení závodníci. 

 

- 1.6.2020 Spolu na startu, celorepubliková akce Českého atletického svazu, z KV kraje se 

zapojily tyto kluby: SKP Union Cheb, PROFI SPORT Cheb, ŠAK Chodov, SC Start Karlovy Vary, 

Triatlet Karlovy Vary, Atletika Ostrov  

Kluby přihlášené do projektu jsou průběžně informováni krajskou manažerkou 

 

- 3.6.2020 Víceboje ml. žactva Ostrov, závod bude jako Mistrovství mladšího žactva v pětiboji a  

1. kolo OMD ml. žactva, pouze ročníky 2007 -2008 pro tento závod /bez r.09 a ml./, Dvořák zajistí 

medaile 

 

 

Upozornění pro pořadatele závodů a kluby KKAS:  

Pro všechny uvedené závody platí 100 lidí během závodu na ploše stadionu včetně závodníků, 

organizačních pracovníků, rozhodčích, trenérů. Rodiče, fanoušci atd pouze mimo tribunu / tedy 

mimo areál stadionu. Veřejnosti není vstup povolen. 

 

V případě, že Vláda ČR schválí od 25.5.2020 návrh na zvýšení počtu lidí na sportovištích / budou 

závody po termínu rozvolnění - upraveny.  

 

Další informace k závodům:  

návrh PKAS na společné soutěže   

- 27.6.2020 společný GIGANT, 1. kolo OMD dorost, junioři Karlovarský, Plzeňský a Jihočeský 

kraj, Karlovy Vary, disciplíny ???? je v řešení  

- 25.7.2020 OMJ Karlovarského a Plzeňského kraje žactva, Stříbro  

- 1.8.2020 OMJ Karlovarského, Plzeňského, Jihočeského kraje dorost, junioři dospělí, Sušice  

- předloženy informace o tom, jak plánuje PKAS začátek sezony – 8 závodů pro závodníky PKAS 

 

- předseda předložil návrh ČAS na rozložení termínu soutěží 2020 /i extraliga, 1. a 2. liga/, zatím 

není schváleno ČAS 

- upozornění pro kluby, veškeré platby za soutěže KKAS družstev na účet KKAS /nikoli na PKAS/ 

 

VV rozhodnul o zrušení soutěže KSAP pro sezonu 2020 – družstev atletických přípravek, 

zůstanou jen jednotlivé závody bez počítání bodů za družstva. Jednotlivé závody pro AP mohou být 

uspořádány po uvolnění akcí pro větší počet lidí.  
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Informace - kdo platil za družstva přípravek již poplatek, bude jim vrácen. Ostatní soutěže družstev 

by měly proběhnout. 

 

 

Diskuze a různé:  

Sabadin - porada na Karlovarském kraji - peníze se nebudou krátit, MŠMT - dotace v programu 

Můj klub letos rychleji vyhodnoceny a finance rozesílány, nově zřízená Národní sportovní agentura 

bude vypisovat další program ještě na r. 2020, zatím nejsou známy podmínky 

 

Markusková – informace pro VV k projektu Spolu na startu  

 

 

 

Další jednání VV čtvrtek 4.6.2020 v 18:00 v Chodově  

Zapsal: Oldřich Dvořák, Lucie Markusková  

 

 

 
 


