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Jednání VV KKAS č. 8/2022 v Chodově 

22.11.2022 od 18.00 hodin 

Přítomni :  Přibáň, Sabadin, Markusková, Zítka 

Omluveni:  Zekuciová - nemoc 

Host :    Matička 

 

 

Jednání řídil předseda Jacek Přibáň : 

1/ Proběhla kontrola zápisu č. 7/2022.  

 

2/ Informace od manažerky:  

• Běžecký pohár mládeže – Rumburk – mládežnické štafety, finální nominace zveřejněna, 

výprava odjíždí společným autobusem v pátek 25.11., závod 26.11,, zajištěno ubytování a 

strava pro výpravu, financuje KKAS za příspěvku ČAS 

 

• Školní soutěže pro rok 2023, ČAS bude řešit podání žádosti na MŠMT – financování 

školních soutěží 

 

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

přípravou, další schůzka 13.12.2022 u hejtmana Karlovarského kraje se zástupci krajských 

svazů ohledně možností a zřízení Gymnázia se sportovní přípravou v našem kraji 

 

 

3/ 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. Konečná nominace po hale 

3.12.2022. Výprava pojede společným autobusem. 

 

4/ Informace od VT SCM  

 

SCM testování Plzeň  

Termín 16.-17.11.2022 

Testování se zúčastnilo 6 navržených členů SCM pro rok 2023 

Dušková, Škarda – SC Start KV 

Janíková – AK Sokolov 

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


 

 

Karlovarský krajský atletický svaz 

Karlova 17, 350 02 Cheb  

350 02 Cheb 

 

www.kkas.cz 

 

Reichová, Fischbachová, Krbec – Triatlet KV 
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5/ Halová sezona – krajská mistrovství 2023 – rekapitulace termínů 

V mezidobí proběhla komunikace s PSK Olymp Praha – vedením ohledně termínů v hale 

Neděle 29.1.2023 OMJ žactvo + OPEN ročníky 2011 a starší – Praha Olymp  

Sobota 4.3.2023 OMJ předžactva ročníky 2012 – 2015 – Praha Strahov  

Podrobnosti jsou stále v řešení a v komunikaci s vedením hal. 

 

6/ Různé  

 

• VV KKAS projednal varianty a možnosti Vyhlášení Běžeckého poháru mládeže 2022 / 

leden 2023  v krajské knihovně ve všední den. Odsouhlasen /již na začátku roku 2022/ 

příspěvek pro SOKOTIME 10.000 Kč na ceny a odměny pro vyhlášené, plus zajištění 

výsledkového servisu a zpracování bodového pořadí na webu https://kvpoharmladeze.cz/. 

V rámci tohoto vyhlášení proběhne i vyhlášení Atlet roku 2022 krajského atletického svazu 

/KKAS/. Nominace připravuje L. Markusková do dalšího jednání VV KKAS. 

 

• Dne 17.11.2022 proběhla - STK schůzka v Plzni. Zástupci PKAS a KKAS se domluvili na 

změnách v soutěžích a snažili se sjednotit společná pravidla soutěží OMD a termíny 2023. 

 

• Pořadatelé ŠAK Chodov zvou na – pondělí 12.12.2022 

  Vánoční laťka Chodov  

  Propozice : https://online.atletika.cz/Propozice/propozice/66017 

• Proběhla diskuze na téma hodnocení uplynulé sezony 2022 – nová varianta soutěží OMD 

mladšího a staršího žactva 

 

• M. Sabadin upozornil na končící termíny dotací NSA - Můj klub do 30.11.2022, Můj klub 

pohyb a zdraví do 16.12.2022, více informací www.agenturasport.cz  

 

Zapsala:  

Lucie Markusková, dne 23.11.2022 

Další schůze hodin v Chodov 14.12.2022 v 18:00 hodin U Žílů, Havlíčkova 877 

https://kvpoharmladeze.cz/
https://online.atletika.cz/Propozice/propozice/66017
http://www.agenturasport.cz/

