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Jednání VV KKAS č. 2/2021 v Chodově 

8.4.2021 od 18,00 hodin 

Přítomni :  Přibáň, Sabadin, Markusková, Holát, Zekuciová  

Omluveni :  - 

Host :    Matička, Zítka  

 

Jednání řídil předseda Jacek Přibáň : 

 

Předpokládaný program : 

1/ Kontrola zápisu č.1/2021 

Proběhla kontrola zápisu.  

2/ Hodnocení halové sezony -VT SCM  

Zpravodaj od VT SCM je vyvěšen na webu KKAS v sekci SCM. Hodnocení MČR v Ostravě Gigant – 
účast, nemá smysl hodnocení výkonnosti / u většiny první závod halové sezony. Poděkování za 
účast. 

 

3/ Brožura soutěží KKAS 2021 

Termínovka, poslední úpravy termínů a termínovka bude zveřejněna na webu KKAS elektronicky. 
Zatím není zcela jasné, kdy se sezona závodů rozběhne. Změny jsou tedy velmi možné. Kluby musí 
sledovat pravidelně web www.kkas.cz  

V případě, že bude opět ze začátku rozvolnění omezen počet závodníků, bude VV vymýšlet, jak se 
s organizací a počtem závodníků při závodech vypořádat.  

4/ Příprava závodů v hlavní sezoně 2021 

http://www.kkas.cz/
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Hlavní závody jsou uvedeny v termínové listině KKAS, která bude zveřejněna na webu KKAS. 
Proběhla jednání předsedů krajů PKAS a JKAS s předsedou našeho kraje, tak aby společné soutěže 
družstev i jednotlivců proběhly v pořádku.  

5/ Běžecký pohár mládeže 2021 - L. Markusková 

L. Markusková předala připravený návrh běžecké soutěže pro jednotlivce - z řad dětí a mládež, 
přesné informace k pravidlům soutěže a k zařazeným závodům budou zveřejněny na webu KKAS. 
Zapojení se do soutěže je dobrovolné. VV KKAS po prvním ročníku soutěže zhodnotí, zda má přínos 
/ či nikoli. 

6/ Hodnocení VH KKAS 

Proběhlo v pořádku a v příjemné atmosféře. Poděkování za zajištění místa VH – ŠAK Chodov a 
Karlu Matičkovi. Všechny náležitosti administrativně po VH zpracovány a odeslány na ČAS. Na VH 
KKAS byl přítomen i předseda ČAS p. Libor Varhaník a hodnotil také naši VH kladně. Nový VV KKAS 
se sešel 8.4.2021 po VH poprvé.  

7/ Informace k VH ČAS 17.4.2021 Nymburk  

Informace k delegátům přišly z ČAS do emailových schránek a také korespondenčně poštou. 
V případě dotazů kontaktujte krajskou manažerku L. Markuskovou. Podmínky účasti na VH – 
platný negativní COVID test, dle podmínek stanovených ČAS, všichni tyto informace již dostali. 

8/ Různé, diskuze  

Informace VT SCM – společné soustředění SCM KK se plánuje na srpen 2021, zatím jako předběžná 
informace 

Tabule světelná do cíle 2ks /zobrazující čas/ předání na VH ČAS Nymburk, vyzvedne L. Markusková 
a zajistí předání na stadiony. Tyto tabule byly financovány z investic ČAS a předány budou ke 
dvěma elektronickým časomírám, které v kraji jsou.  

Informace od krajské manažerky L. Markuskové:  

- Nový kreditní systém pro trenéry – podrobné informace se pro kluby ještě připravují, 
- Rekonstrukce atletického stadionu v Karlových Varech, nový povrch dráhy a celé plochy a 

úprava na 8dráhu po celém oválu, probíhají poslední přípravy a jednání, rekonstrukce od 
7/2021 a stadion bude zavřený cca 4 měsíce  
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- Školení rozhodčích, kluby dostaly informace emailem a jsou průběžně zveřejňovány na 
webu KKAS, rozhodčí s končící platností dostali informace emailem upozornění na možnosti 
prolongace 

- Montáž klece firma RANCK p. Skála, v Karlových Varech, zpožděno, v jednání  
- Připravuje se školení TAP pro kluby KKAS, kluby dostanou informace velmi brzy  
- Informace od M. Renzové ČAS – do 16.4.2021 dodat účetní závěrku na ČAS – zajistí p. 

Sabadin  

Další jednání :  čtvrtek 13.5. 2021 v Chodově v 18,00 hodin. 

 

 

 

Zapsala:  

Lucie Markusková  

 

 


