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Jednání VV KKAS č. 9/2021 v Chodově 

14.12.2021 od 18.30 hodin 

Přítomni :  Přibáň, Sabadin, Markusková, Holát 

Omluvena: Zekuciová  

Host :    Matička, Zítka  

 

Jednání řídil předseda Jacek Přibáň : 

1/ Proběhla kontrola zápisu ze schůze č. 8/2021. 

Halová sezona není jasná, ale zástupci VV KKAS plánují závody., pokud to situace umožní. 

Rekapitulace termínů krajských mistrovství v hale 2022 

22.1.2022  žactvo a OPEN  

23.1.2022 atletické přípravky 

Praha – Olymp   

 

Běžecký pohár mládeže – Val. Mez proběhlo hodnocení, úspěch 3. místo ml. žactvo štafeta + 8. 

místo mezi juniory Jan Šebo SKP Union Cheb  

 

2/ Brožura a termínová listina soutěží 2022 

Proběhla diskuze ohledně plánových krajských soutěží, jednotlivců i družstev. Krajskou brožuru 

připravuje P. Holát, který vyzval kluby o zaslání plánovaných závodů a přihlášek družstev do 

krajských soutěží v roce 2022. Výzva pro kluby do 31.12.2021. 

 

3/ Informace od krajské manažerky 

V měsících listopad a prosinec probíhal projekt Atletika hravě ve škole – nyní projekt do vánočních 

prázdnin končí. Všichni trenéři předvedli ve školách své trenérské schopnosti, předvedli učitelům 

možnosti, jak s dětmi dále pracovat a co z atletiky mohou s dětmi trénovat a zařazovat do hodin TV. 

Hodnocení zasláno D. Franklové, poznatky od trenérů, hodnocení atd. Poděkování všem trenérům, 

kteří se do projektu zapojili.  

 

V listopadu 2021 byla podána na KÚ žádost o dotaci na KÚ, která by v případě, že bude schválena, 

byla použita jako příspěvek na přípravu nejlepším atletům v kraji.  

 

14.12.2021 se uskutečnila konference Womes Leadership – Vedení žen v českém atletickém 

prostředí, zajímavé diskuze a představení žen, které pracují nejen v české, ale i mezinárodní a 

světové atletice na vyšších pozicích. Během konference vystoupili velice zajímavé a inspirativní 

ženy. 
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4/ Různé: Atletická všestrannost – koncepce soutěží mladšího žactva- návrh oddělení mládeže ČAS 

na změnu struktury a náplně soutěží pro mladší žactvo tak, aby bylo pestřejší a zábavnější pro děti. 

VV KKAS projednal návrh koncepce, členové se s koncepcí seznámili, proběhla diskuze a možnosti 

jak soutěž nově uchopit. Na další schůzi VV KKAS bude hlasovat a projednávat pro rok 2022 úpravu 

soutěží ml. žactva.  

Proběhla diskuze členů VV KKAS ohledně výkonnosti atletů, zařazování do SCM a další poznatky 

specifické pro náš kraj. Diskuze na téma absence akreditovaného sportovního gymnázia v kraji.  

L. Markusková informovala, že krajská rada ČUS se opět hodlá touto problematikou zabývat na 

jednání na KÚ.  

 

Zapsala:  

Lucie Markusková  

Další schůze: 11.1.2022 v 18:00 hodin v Chodově   


