Jednání VV KKAS č. 2/2022 v Chodově
1.3.2022 od 18.00 hodin
Přítomni :

Přibáň, Sabadin, Markusková, Zekuciová

Omluven:

Holát

Host :

Matička, Zítka

Jednání řídil předseda Jacek Přibáň :
1/ Proběhla kontrola zápisu č. 1/2022
2/ Brožura a termínová listina soutěží 2022
VV KKAS se zabýval dále sestavením termínové listiny /termíny / místa závodů, novou úpravou
mládežnických soutěží pro rok 2022. Kontrola připravené termínovky od STK Petra Holáta, úpravy
termínů a finalizace. Diskuze. Proběhl výběr nominačních závodů v kraji na začátku sezony ve
spolupráci s vedoucí krajské výpravy LODM Evou Zekuciovou, důraz na dostatek potřebných
disciplín pro závodníky.
3/ Hodnocení OMJ 22.1.2022
Kladně hodnoceno i po organizační stránce, s ohledem na nařízená vládní nařízení ČR. Menší účast
mládeže z důvodu velkého množství karantén a nemocí v tomto termínu.
4/ Mistrovství Karlovarského kraje předžactva v hale 2022
Nový termín: Sobota 12.3.2022, omezené termíny v hale, nebylo moc jaký termín si vybírat.
Propozice jsou již na webu atletiky. Stejně tak jsou otevřené přihlášky, které končí 10.3.2022. Na jiné
přihlášky než přes online nebude brán zřetel, soutěží pouze registrovaní závodníci.
Informace pro oddíly:
-

u disciplíny max. 1 trenér z oddílu / tedy max. 3 trenéři na ploše/
každý startující oddíl přiveze min.1 rozhodčího / či pomocníka – informace prosíme předem
krajské manažerce L. Markuskové
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5/ Příprava VH KKAS 30.3.2022
Pozvánka klubům odeslána, nyní kluby potvrzují účast krajské manažerce L. Markuskové.
VV KKAS se při jednání zabýval harmonogramem VH a rozdělením funkcí při VH.
6/ Mistrovství ČR mládeže v hale
Hodnocení VT SCM Evy Zekuciové jsou k dispozici na www.kkas.cz v sekci SCM.
Ze 2 šampionátů pro KKAS 4 medaile:
Jan Šmrha – dorost 400 m bronz – SKP Union Cheb
František Trávník – starší žák 2 x bronz 60 m a 150 m – Triatlet Karlovy Vary
Carla Bašistová – starší žákyně 800 m bronz – Triatlet Karlovy Vary
Během halových šampionátů padly 3 nové krajské halové rekordy
Petra Fischbachová žákyně 60 m 7,93 – Triatlet Karlovy Vary
Jan Šmrha dorost 400 m 50,09– SKP Union Cheb
Štafeta 4x 200 m 1:49.90 žákyně ve složení Kyselá, Reichová An., Bašistová, Fischbachová – Triatlet
Karlovy Vary
Splněné limity SCM 2022:
Jan Šmrha – 400 m
Petra Fischbachová – 60 m
Carla Bašistová – 800 m /prozatím nesplní věkový limit/

7/ Různé:
Krajská manažerka informovala o plánovaných školních atletických soutěžích v kraji:
-

Okresní kola Štafetového poháru /3 okresy / + krajské finále – postup do celorepublikového
finále
Okresní kola Poháru rozhlasu / 3 okresy/ + krajské finále – postup do celorepublikového
finále
Okresní kolo Středoškolského poháru /1 okres/ + krajské finále – postup do
celorepublikového finále

Tyto soutěže jsou pod záštitou ČAS.
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Krajská manažerka informovala :
•

nově fungující webu Běžeckého poháru mládeže pro rok 2022 :
https://kvpoharmladeze.cz/

•

•

Rekonstrukce atletického stadionu v K. Varech – začátek rekonstrukce přislíben na začátek
května /ale je to již několikátá informace, která se může opět změnit/. Stadion tedy může být
po celou sezonu 2022 uzavřen.
Školení rozhodčích by v našem kraji mělo proběhnout na podzim 2022. Kluby budou
s předstihem informovány o plánovaném přesném termínu.

Předseda KKAS informoval o přijetí 2 nových atletických klubů v našem kraji:
-

KOME Klub Kraslice
SKOB Ostrov

Oba kluby byly řádně přijati ČAS a splnily všechny podmínky k přijetí.
VV KKAS se ovšem obává, že přínos pro krajskou atletiku mít velký nebudou s ohledem na to, že se
především zaměřují na jiné sporty / triatlon, orientační běh/.

Zapsala:
Lucie Markusková
Dne 2.3.2022
Další schůze: termín bude určen na VH KKAS
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