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Jednání VV KKAS č. 6/2022 v Chodově 

13.9.2022 od 18.00 hodin 

Přítomni :  Přibáň, Sabadin, Markusková, Zekuciová  

Omluveni:  Zítka  

Host :    Matička  

 

 

Jednání řídil předseda Jacek Přibáň : 

1/ Proběhla kontrola zápisu č. 5/2022.  

 

2/ Hodnocení proběhlých soutěží KKAS 

21.6. štafetový závod – VV navrhuje změny v typech štafet, které upřesní. Zejména organizační 

usnadnění  

7.9. OMD žactva Ostrov – pozitivní hodnocení, slušná účast /některé děti chyběly kvůli finále 

OVOV/ 

Finále OMD žactva v Plzni – hodnocení kladné, zásluhou Triatletu a SKP Union Cheb dopadlo 

velmi pozitivně, 2x 3. místo a 1x 2. místo, řešila se neomluva družstev Atletiky Ostrov a SC Start 

Karlovy Vary, kterou napsal do zpravodaje ŘP p. Sladký  

Ohlédnutí za výpravou Karlovarského kraj na ODM 2022 v Olomouci, proběhlo slovní hodnocení 

VT SCM Evy Zekuciové, dále MČR U 22 v Hodoníně  

 

3/ Příprava závodů  

19.9. Zátopkovi – viz. níže  

20.9. Přípravky SC Start Karlovy Vary – nejsou včas propozice a otevřené přihlášky 

20.9. Memoriál H. Trejbalové – Mar. Lázně POŘADATELEM ZRUŠENO !!!  

24.9. OMJ přípravek – Chodov – zajištění mistrovských medailí +  pro OMJ v přespolním běhu, 

pořadatel má jinak vše připraveno, zajištěno   

27.9. Víceboje Ostrov – z důvodu velkého počtu závodů zrušeno !!! 

28.9. Mezikrajové utkání ml. žactva – Benešov – nominaci sestavuje J. Přibáň  - trenéři dostali 

13.9. emailem, dodržet termín vyjádření do 22.9., pojede společný autobus, vedoucí výpravy J. 

Přibáň, trenéři závodníků mají možnost se přidat k výpravě 

 

4/ Sportuj jako Zátopkovi  

Do projektu se po úpravách zapojují 2 kluby: ŠAK Chodov a SKP Union Cheb, vzpomínka na 

výročí narození manželů a olympioniků Emila a Dany Zátopkových, kluby si udělají menší závody 
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pro své vlastní závodníky. ČAS poskytl startovní čísla, diplomy a grafiku. V ČR se zapojilo 87 

klubů. Další finanční prostředky kluby nedostanou. 

 

5/ Informace od manažerky: problematika školních soutěží - nejisté financování a podhodnocené 

financování, které na kvalitní uspořádání s časomírou nestačí, nově vypsaná dotace NSA na 

infrastrukturu. Pozor na povinnost zřízení datových schránek – musí mít hotové všichni žadatelé od 

NSA, bude platit již na podzim 2022 pro Můj klub 2023 

 

6/ Končící platnosti kvalifikací - rozhodčí a trenéři v klubech KKAS, upozorněni krajskou 

manažerkou dostali všichni trenéři a rozhodčí emailem + možnosti doškolení, o případném 

doškolení pro rozhodčí vás budeme včas informovat / aktuálně v ČR plošně není doškolení na 3. 

třídu rozhodčího vypsáno/, v našem kraji je školení/doškolení rozhodčích v řešení  

 

7/ OMJ v přespolním běhu v rámci Běhu Smolnickým kopcem – Chodov 8.10.2022 – zajištění 

mistrovských medailí krajskou manažerkou, propozice budou včas vyvěšeny, přihlášky přes 

www.sokotime.cz / pozor na zaškrtnutí registrace v ČAS pro správné vyhodnocení mistrů kraje od 

kategorií mladšího žactva po dospělé  

 

8/ Halová sezona 2023 – zájem UKAS o zapojení se do společného mistrovství kraje v hale pro 

kategorie dorost, junioři, OPEN, diskuze – plusy, minusy. Termíny našich halových OMJ již byly 

sděleny.  

 

9/ Mistrovství ČR přespolní běh – štafety Finále běžeckého poháru mládeže, Rumburk 

26.11.2022 

krajský výběr provede L. Markusková, 2 + 2 dívky a chlapci v kategoriích ml. žactvo, st. žactvo, 

dorost, na trati 4x 1 km, bude informovat všechny zástupce klubů  

 

10/ Různé  

Diskuze na téma - úprava brožury a sjednocení úprav s PKAS, nedostatky při finálových soutěžích 

družstev s PKAS 

 

VV KKAS neodsouhlasil žádost pořadatele o doplatek 8.000 Kč na školní soutěž PR okr. Cheb 

 

 

 

Zapsala:  

Lucie Markusková, dne 14.9.2022 

Další schůze 18.10.2022 v 18 hodin v Chodov 

http://www.sokotime.cz/

