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Jednání VV KKAS č. 7/2022 v Chodově 

18.10.2022 od 18.00 hodin 

Přítomni :  Přibáň, Sabadin, Markusková, Zekuciová, Zítka 

Omluveni:  Matička 

Host :    -  

 

 

Jednání řídil předseda Jacek Přibáň : 

1/ Proběhla kontrola zápisu č. 6/2022.  

 

2/ Hodnocení proběhlých soutěží KKAS 

• Sportuj jako Zátopkovi – proběhly v našem kraji 2 akce – SKP Union Cheb a ŠAK 

Chodově, v Chodově byla přítomna manažerka a posílala fotoreport do celorepublikového 

streamu a projektu ČAS  

• Memoriál H. Trejbalové – zrušeno po domluvě s předsedou KKAS termínová kolize 

s fotbalem v M. L.  

• Víceboje Ostrov – zrušeno po domluvě s předsedou KKAS  

• OMJ předžactva Chodov – pořadatelsky kvalitně zajištěné, dodržení časového pořadu, 

menší počet účastníků než v předešlých letech  

• Mezikrajové utkání ml. žactva – report na stránkách KKAS k dispozici od vedoucího 

výpravy J. Přibáně 

• OMJ v přespolním běhu Chodov – vše v proběhlo v pořádku, dvojí vyhlášení klasického 

závodu Smolnickým kopce a Mistrovství kraje v přespolním běhu od kategorie ml. žactva 

po muže a ženy 

 

 

3/ Informace od manažerky:  

• Běžecký pohár mládeže – Rumburk – mládežnické štafety, vytvořen 1. nástřel nominace, 

poslán do klubů. Finální nominace bude rozhodnuta po Běhu 17. listopadu 13.11.2022 

v Ostrově. Opět krajská manažerka bude informovat kluby a trenéry.  

  S ohledem na vzdálenost od KV – pojede výprava v pátek 25.11., závod proběhne v sobotu 

  26.11. Dopravu a ubytování bude hradit KKAS. Proběhla debata ohledně možnostech d

  opravy, tak aby varianta dopravy nebyla příliš nákladná pro KKAS. 

 

• Školní soutěže pro rok 2023, vyhlášena výzva MŠMT, která je oproti letům předešlým 

změněná. Změna financování a žádostí již nebude přes KÚ a DDM, možnosti přihlášení se 
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do výzvy řeší nyní vedení ČAS. Krajská manažerka bude příp. dále VV KKAS informovat, 

a to i pořadatelé jednotlivých školních soutěží ČAS v kraji.  

 

• Krajská manažerka informovala o proběhlé schůzce na Gymnáziu v Plzni se sportovní 

přípravou, které se zúčastnilo vedení Gymnázia, hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek 

a zástupci některých krajských svazů. Prioritou schůzky bylo zjištění náležitostí vybudování 

Gymnázia se sportovní přípravou v našem kraji, možnost diskuze se zástupci školy a 

prohlídka gymnázia.  

 

• Rekonstrukce AS Karlovy Vary – informace o zahájení stavebních prací od 1.11.2022, 12 

měsíců bude stadion rekonstruován, tedy nebude zde možnost trénovat ani závodit 

 

 

4/ Mezikrajové utkání st. žactva – Praha hala  

Termín: sobota 10.12.2022 – Praha Olymp  

Propozice: https://online.atletika.cz/Propozice/propozice/65926 

Výběr závodníků provede J. Přibáň a rozešle klubům a trenérům.  

 

5/ Informace od VT SCM  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://online.atletika.cz/Propozice/propozice/65926
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SCM testování Plzeň  

Termín 16.-17.11.2022 

2 denní, více informací připravuje odd. mládeže ČAS 

 

Nyní probíhá /září a říjen 2022/ povinné testování závodníků SpS v klubech zařazených, tj. v našem 

kraji SKP Union Cheb a Triatlet Karlovy Vary. 

 

6/ Halová sezona – krajská mistrovství 2023 – rekapitulace termínů 

Neděle 29.1.2023 žactvo + OPEN  

Sobota 11.3.2023 předžactva  

V řešení náklady na halu – energie a vyšší nájemné  

Proběhla diskuze o podmínkách a financování o OMJ v hale, podrobnosti budeme znát do konce 

roku 2022 

 

 

7/ Různé  

 

Spuštěné dotační výzvy :  

 

• Karlovarský kraj -  v úterý 18. 10. 2022 od 9.00 hodin začíná ostrý příjem 

elektronických žádostí v Portálu občana, který potrvá do 25. 10. 2022 do 15.00 hodin. 

 

Sportovní aktivity 

Sportovní akce 

Vrcholový sport 

Údržba a obnova sportovních zařízení 

Sportovní infrastruktura profesionálního sportu 

  

Při vyplňování žádosti můžete postupovat podobně jako v předchozích letech podle 

těchto webinářů: 

https://youtu.be/_95Qd7f2EfY?t=374 

https://youtu.be/_95Qd7f2EfY 

 

 

• Národní sportovní agentura NSA – www.agenturasport.cz  

Program Můj klub 2023 – nová úprava dotační výzvy změněna oproti loňsku  

Brzy bude vyhlášen další program Pohyb a zdraví 2023 

 

 

 

Baráže o 2. ligu se zúčastnily 28.9.2022 - 2 kluby našeho kraje – muži ŠAK Chodov postup do 2. 

ligy nevybojovali, ženy Triatlet Karlovy Vary se ve 2. lize nezachránily a ze soutěže vypadly pro rok 

https://dotace.kr-karlovarsky.cz/gordic/ginis/app/RAP05/
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
https://youtu.be/_95Qd7f2EfY?t=374
https://youtu.be/_95Qd7f2EfY
http://www.agenturasport.cz/
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2023. Oba kluby negativně hodnotí zajištění soutěže, špatné měření kol při chůzi a poté bohužel i při 

dlouhém běhu, rozhodčí výrazně poškodili několik závodníků / i závodnic z vícero klubů.  

L. Markusková se zúčastní semináře o příhraniční spolupráci určené i pro sportovní kluby a svazy na 

KÚ.  

L. Markusková navrhla možnosti vyhlášení Běžeckého poháru mládeže pro rok 2023 – celoroční 

soutěž pro mládež v našem kraji + vyhlášení nejúspěšnějších atletů kraje.  VV KKAS s nápadem 

souhlasí. Do příští schůze má za úkol připravit předběžnou nominaci + formu vyhlášení, pronájem 

atd. a předložit VV KKAS k diskuzi.  

 

Zapsala:  

Lucie Markusková, dne 20.10.2022 

Další schůze 22.11.2022 v 18 hodin v Chodov 


