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Zápis z jednání VV KKAS dne 29.9.2020 
 

Přítomni : Přibáň, Zekuciová, Zítka, Dvořák, Sabadin 

Hosté : Matička, Markusková 

 

Jednání vedl předseda KKAS p. Jacek Přibáň.  

-kontrola předešlého zápisu  

- informace od manažerky L. Markuskové:  

➢ MŠMT oznámilo školní soutěže ZRUŠENY do konce roku 2020, zůstává jen finále celorepublikové 

finále Štafetového poháru a Středoškolského poháru - výběr dle minulého ročníku z roku 2019, 

financováno ČAS.  

➢ školení zveřejněná na webu ČAS zůstávají, uskuteční se podle situace ohledně COVID  

➢ oblečení pro rozhodčí – bundy - ještě není dodáno od ČAS 

➢ manažerka během září informovala kluby o školeních rozhodčích i o školení trenérů, přihlášky 

probíhají přes web ČAS 

➢ manažerka během září informovala kluby o povinnosti učinit do neveřejného rejstříku zápis o 

skutečných majitelích – týká se i spolků / klubů, informace jsou dostupné také na webu ČAS, v případě 

potřeby je k dispozici manažerka s pomocí se zadáním do systému nebo pomoc poskytují také okresní 

servisní střediska ČUS 

➢ projekt Evropské atletiky (Women's Leadership Programme - National projects) seminář – vedení žen 

bude uspořádán i v ČR – Pardubice listopad 2020, organizuje manažerka JKAS  

➢ informace o projektu Evropské atletiky (Women's Leadership Programme - National projects) vedení 

žen, proběhne i v České republice v listopadu v Pardubicích  

➢ manažerka má nyní na starosti i rozhodčí v kraji, informovala kluby o končící platnosti licencí 

rozhodčích KKAS 

➢ pokusí se zorganizovat v roce 2021 další školení rozhodčích v KV kraji, prolongace končících 

platností  

- uskutečněné závody / hodnocení závodů–  

M.Lázně /Memoriál H. Trejbalové/ proběhl v pořádku, změněné disciplíny a kategorie dle možností 

pořadatele; 

Atletické přípravky SC Start - nevhodná skladba disciplín, závody proběhly v pořádku; 

OMJ KKAS v Chodově pochvala pro pořadatele, vyhlášení po ročnících proběhlo v pořádku; 

Víceboje v Ostrově z důvodu termínových kolizí zrušeny; 
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Chodovská tretra a Memoriál L. Dočkala proběhl v pořádku, pochvala pro pořadatele, diskuze k disciplínám 

doporučení přidat jeden sprint navíc, závod byl poslední soutěží na dráze v kraji v sezoně 2020;  

Mistrovství Čech družstev, družstva KKAS  

• Bílina – žactvo Cheb, Triatlet K. Vary,  

• Praha – juniorky Triatlet K. Vary , junioři - nezúčastnil se ŠAK Chodov /omluven,  

• Třebíč - dorost – Ostrov a Cheb se nezúčastnili/ omluveni. 

Všechny soutěže proběhly v sobotu 26.9.2020 za velmi nepříznivého počasí.  

Další informace:  

- Finanční odměny pro pořadatele závodů v uplynulé sezoně projedná VV na další schůzi 

- Návštěva zástupců NSA v K.Varech – Lidový dům 26.8.2020, informace k činnosti NSA a plánům pro další 

léta postkytla NSA v prezentaci / zaslána po zasedání na kluby/, vyhlášen dotační program Můj klub 2021, 

více informací https://www.agenturasport.cz/, informace podali Sabadin a Markusková  

- KKAS začal s úpravami soutěžní směrnice 2021, návrh změn a úprav, sjednocení s PKAS a JKAS, ČAS, 

projednání úprav, zaznamená do soutěžní brožury Markusková 

- Mistrovství Karlovarského kraje v krosu, 14.11.2020 Ostrov, pracuje se na přípravě a čeká se na rozhodnutí 

Vlády ČR 

- SCM – VT SCM E. Zekuciová informovala o aktuální situaci, vytipování možných adeptů na zařazení do 

SCM pro rok 2021, ve sledování cca 8 závodníků, nový zpravodaj SCM je k dispozici na webu KKAS 

- J. Přibáň informoval o schůzce předsedů o situaci v ČAS, jednání s předsedou ČAS 

- VV KKAS projednal pozdní přihlašování na závody a porušování pravidel dle platné brožury KKAS pro rok 

2020, VV KKAS schvaluje poplatek za dopsání závodníka 100,-Kč/start a zařazení mimo soutěž platí pro 

soutěž jednotlivců i pro soutěž družstev, při nedodržení stanovené přihlášky družstva na začátku sezony VV 

KKAS schvaluje pokutu pro klub 3000,-Kč  

- L. Markusková navrhuje zařadit do sezony 2021 Běžecký pohár mládeže, navrhne pravidla, kategorie a další 

podrobnosti a předloží VV KKAS  

 

 

Další jednání VV KKAS – v úterý 3.11.2020 v Chodově 18,15 hodin  

 

 

https://www.agenturasport.cz/

