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Jednání VV KKAS č. 7/2021 v Chodově 

12.10.2021 od 18.00 hodin 

Přítomni :  Přibáň, Sabadin, Markusková, Holát 

Omluveni:  Zekuciová  

Host :    Matička 

 

Jednání řídil předseda Jacek Přibáň : 

1/ Proběhla kontrola zápisu ze schůze č. 6/2021. 

 

2/ Hodnocení uplynulých soutěží družstev i jednotlivců - září 2021, které pořádaly kluby v našem 

kraji  

 

Všechny závody jsou kladně hodnoceny. Drobné nedostatky vyřešeny během závodů. Poděkování 

všem klubům, kteří pro závodníky závody uspořádaly. 

 

3/ Hodnocení VT SCM MČR žactva Ml. Boleslav, Mezikrajové utkání ml. žactva Písek  

 

VT SCM doplní hodnocení MČR žactva na web KKAS. Mezikrajové utkání ml. žactva – hodnocení 

již je umístěno na webu KKAS, při schůzi kladně zhodnotil vystoupení a výkony našeho mladšího 

žactva jako kladné i předseda KKAS Jacek Přibáň.  

 

4/ Plán a termíny halové sezony 2022  
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5/ OMJ v přespolním běhu Ostrov  

Pořadatel závod připravuje, termín 13.11.2021 Ostrov – Zámecký park  

Čipová časomíra www.sokotime.cz  

Závod zařazen do Běžeckého poháru mládeže KV kraje 2021 

Medaile zajistí manažerka L. Markusková  

 

6/ Mezikrajové utkání st. žactva v hale - 11.12.2021 Praha  

Vedoucí výpravy Eva Zekuciová, VT SCM  

 

7/ Běžecký pohár mládeže – smíšené štafety – krajský výběr  

27.11.2021 Valašské Meziříčí  

Součástí závodu MČR v přespolním běhu mužů, žen, juniorů a juniorek  

Vedoucí výpravy Lucie Markusková, krajská manažerka  

 

8/ Informace od krajské manažerky 

 

Kluby byly vyzvány na začátku září 2021 oddělením ČAS p. Ondřejem Bendou, aby v registru 

členů odstranily chyby. Chyby klubům byly zaslány v souboru k náhledu a pomoci k opravě. 

Opravy je možné provádět do 15.11.2021.  

  

Krajská manažerka informovala o problematice školení – školení rozhodčích v Plzni, kam se hlásí 

rozhodčí našeho kraje jsou v poslední době velmi přeplněná a dostávají logicky přednost zástupci 

z Plzeňského kraje. Naši rozhodčí se nemají kde vyškolit. Zkusíme zjistit možnosti, zda by někdo 

nepřijel vyškolit do našeho kraje.  

 

Krajská manažerka informovala o aktuálním úkolu, doplňování výsledků, úprava tabulek, na webu 

Český běh z let 2017 – 2021. Projekt Trenéři do škol. Projekt se již ve školách začne rozjíždět. 

Manažeři budou mít tento týden k tomu více informací, videohovor.  

V případě, že by se někdo z trenérů chtěl ještě zapojit, ať kontaktuje krajskou manažerku. Aktuálně 

nejvíce hledáme trenéry z okresu Sokolov a Cheb, kteří mají čas v dopoledních hodinách.    

 

Informace o školeních trenérů, dotazy z klubů ohledně kreditního systému a změny v systému 

školeních trenérů. 

 

Krajská manažerka informovala o jednání s Janem Sokolem – www.sokotime.cz ohledně 

možnostech a nové podobě Běžeckého poháru mládeže v našem kraji pro rok 2022. Krajská 

manažerka možnosti spolupráce zašle všem členům VV KKAS k náhledu. 

 

9/ Dotace  

Můj klub 2022 – dotace NSA 

Výzva je zaměřena na podporu sportovních klubů, tělovýchovných a tělocvičných jednot, které se 

věnují sportování dětí a mládeže od 3 do 20 let. 

http://www.sokotime.cz/
http://www.sokotime.cz/
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Zahájení příjmu žádostí: 21. 10. 2021 od 12:00 

Ukončení příjmu žádostí: 30. 11. 2021 do 12:00 

 Postupně si aktualizujte členskou základnu v IS ČUS, abyste mohli využít exportu z IS ČUS do 

požadovaného csv. formátu pro nahrání do Rejstříku sportu. V případě potřeby se můžou kluby 

obrátit na servisní pracoviště ČUS v okresech.  

Karlovarský kraj  

Dotační programy pro rok 2022:  

 

Sportovní aktivity dětí a mládeže 

Sportovní akce 

Vrcholový sport 

Údržba a obnova sportovních zařízení 

Sportovní infrastruktura profesionálního sportu 

Lhůty pro podání žádostí: 

- příprava elektronických žádostí v Portálu občana už probíhá (je tedy možná od 7. 10. 2021) 

- příjem elektronických žádostí v Portálu občana bude probíhat od čtvrtka 21. 10. 2021 od 9.00 

hodin do pátku 29. 10. 2021 do 14.00 hodin 

- příjem listinných žádostí na podatelnu Karlovarského kraje bude probíhat od čtvrtka 21. 10. 2021 

do pátku 12. 11. 2021 do 14.00 hodin 

 

Více informací poskytne Krajský úřad Karlovarského kraje, Bc. Karolína Pokorná, oddělení mládeže 

a sportu, odbor školství, mládeže a tělovýchovy 

 

9/ Různé:  

Na další schůzi VV KKAS projedná výběr a objednávku většího počtu medailí na další sezonu 2022. 

VV KKAS projednal finanční podporu jednotlivým klubům za organizaci závodů v sezoně 2021, 

kromě mistrovských závodů jednotlivců i družstev.  

Předseda KKAS Jacek Přibáň informovat, že 15.11.2021 proběhnou Oponentury Sps a SCM v  

K. Varech se zástupci ČAS. 

Zapsala:  

Lucie Markusková  

Další schůze: 23.11.2021 v Chodově  

https://www.kr-karlovarsky.cz/dotace/Stranky/dotaceKK/prispevky-skolstvi/sportovni-aktivity-cinnost.aspx
https://www.kr-karlovarsky.cz/dotace/Stranky/dotaceKK/prispevky-skolstvi/sportovni-aktivity-akce.aspx
https://www.kr-karlovarsky.cz/dotace/Stranky/dotaceKK/prispevky-skolstvi/vrcholovy-sport.aspx
https://www.kr-karlovarsky.cz/dotace/Stranky/dotaceKK/prispevky-skolstvi/sport-udrzba.aspx
https://www.kr-karlovarsky.cz/dotace/Stranky/dotaceKK/prispevky-skolstvi/sportovni-infrastruktura-profesionalniho-sportu.aspx

