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Jednání VV KKAS č. 3/2021 v Chodově 

13.5.2021 od 18,00 hodin 

Přítomni :  Přibáň, Sabadin, Markusková, Holát, Zekuciová  

Omluveni :  - 

Host :    Matička, Zítka  

 

Jednání řídil předseda Jacek Přibáň : 

1/ Kontrola zápisu č.2/2021 

Proběhla kontrola zápisu.  

2/ Příprava závodů v sezoně 2021  

VV rozhodl o termínech kontrolních měření. Další oficiální závody naplánuje po uvolnění restrikcí 

spojených s pandemií COVID.  

Kontrolní měření proběhnou:  

20.5.2021 v Karlových Varech  

23.5.2021 v Chebu 

27.5.2021 v Ostrově  

30.5.2021 v Karlových Varech 

Více v samostatném dokumentu, který bude zveřejněn v pátek 14.5.2021 na webu KKAS. 

3/ Školení trenérů - TAP Ostrov 22.5.2021 

Ve spolupráci s VT SCM Evou Zekuciovou a krajskou manažerkou Lucií Markuskovou proběhly 

v měsíci květnu přípravy na školení trenérů TAP, které proběhne 22.5.2021 v Ostrově.Přihlášky 

jsou uzavřeny, přihlášeno 23 zájemců - nových trenérů (20 z klubů KKAS). Přihlášení trenéři nyní 

mají samostudium a další informace k 22.5.2021 jim budou poskytnuty v následujících dnech. 
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4/ Atleti Spolu – 2.6.2021 

Kluby dostaly od krajské manažerky L. Markuskové manuál vypracovaný z ČAS. Přehledné 

informace k zapojení se do projektu. Kluby v kraji mají zájem se zúčastnit a aktuálně plánují své 

akce. Více informací klubům poskytne krajská manažerka. 

5/ Informace od manažerky L. Markuskové  

- Předány 2 ks světelných cílových tabulí do klubů, ŠAK Chodov a Karlovy Vary 

k elektronickým časomírám, kluby nyní řeší zapojení a zprovoznění 

- Montáž ochranné klece v K. Varech plán na 18.5.2021 / vše zajištěno, pomoc při montáži/, 

dne 14.5.2021 opět ze strany dodavatele termín montáže přeložen 

- Nový zápis do spolkového rejstříku je hotový, po VH KKAS, zajistil O. Benda ČAS 

- Proběhla školení rozhodčích: 1/ prolongační školení ve spolupráci s PKAS, kterého se 

zúčastnili rozhodčí: 5 Atletika Ostrov, 7 SKP Union Cheb, 1 ŠAK Chodov, 3 Triatlet K, 

dále školení rozhodčích 2. třídy, zvýšení kvalifikace zvládli: Vojtěch, Dvořák, Slabová – 

Triatlet KV, Simeth, Zítka – ŠAK Chodov  

- Atletické výzvy žactva s ČAS – kladné hodnocení a poděkování všem trenérům, kteří se do 

soutěže zapojili a vytvořili pro děti výzvy, Karlovarský kraj 3. nejúspěšnější kraj – zapojeno 

226 závodníků. Odměny budu distribuovány v následujícím týdnu.  

6/ Různé, diskuze  

SCM Eva Zekuciová– informovala o rušení velkých akcí pro mládež, plánované soustředění SCM 

srpen 2021 Nymburk 

M. Sabadin – informoval, že všechny kluby KKAS mají zaplaceny poplatky za družstva pro rok 

2021, informace o dotacích z NSA, Karlovarského kraj 

J. Přibáň - podána informace o hospodaření krajů za rok 2020. 

M. Zítka – informoval o přeložení Chodovské tretry a KP v běhu na 5 000 m z 30.5.2021 na úterý 

28.9.2021. 

 

Další jednání :  čtvrtek 3.6. 2021 v Chodově v 18,00 hodin. 

Zapsala:  

Lucie Markusková  

 


