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Jednání VV KKAS č. 1/2023 v Chodově 

23.1.2023 od 18.00 hodin 

Přítomni:   Přibáň, Sabadin, Zítka, Markusková  
 
Omluvena:  Zekuciová 
 
Host:   Matička 
 
 
Jednání řídil předseda p. Jacek Přibáň. 
 
Program: 
1) kontrola zápisu - splněno 
 
2) OMJ v hale 29.1.2023 – podrobnosti k programu, rozhodčím – úkoly pro jednotlivé funkcionáře 
– co, kdo zajistí – harmonogram dne a prací pro členy VV KKAS a další rozhodčí, rozhodčí 
zajišťujeme ve spolupráci s PAS – technická četa a pomocníci z řad KKAS 
Tento bod při jednání VV KKAS zabral největší časovou osu. 
Obracíme se na kluby KKAS – hledáme na tento závod / zdravotníka /lékaře na celodenní 
přítomnost v hale – obracejte se prosím na krajskou manažerku Lucii Markuskovou či na 
předsedu KKAS Jacka Přibáně 
 
3) OMJ v hale 18.2.2023 – Praha Strahov, pro kategorii předžactva, bude uzavřeno jen pro atlety 
KKAS, upozorňujeme, že startují ročníky 2012 – 2015 s platnou registrací, disciplíny 60 m, 60 
mpř.,600 m, skok do dálky, hod medicinbalem, štafety 4x200 m, propozice se objeví během 
následujících dní na webu ČAS, pravidla soutěže budou vycházet z loňské soutěže v hale  
 
4) ročenka KKAS 2022 – ročenku připravil pro KKAS J. Ondráček, v nejbližších dnech jde do tisku a 
bude distribuována klubům a vyvěšena elektronicky na webu KKAS  
 
5) termínovka a brožura KKAS 2023 - poslední úpravy a finalizace bude předložena v pracovní verzi 
od M. Zítky na dalším jednání 13.2.2023 VV KKAS – v případě, že kluby KKAS mají ještě změny 
v termínech svých závodů, obracejte se prosím na STK M. Zítku  
    
6) NSA – konec vyúčtování – M. Sabadin upozornil na termíny pro vyúčtování NSA Můj klub 2022 
do 15.2.2023 a také pro dotační programy Karlovarského kraje do 31.1.2023 /ale může mít každý 
smluvně nastaveno jinak/. 
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7) Informace od krajské manažerky  
- na atletickém stadionu v K. Varech zahájeny stavební práce,  
- školní soutěže ČAS / Štafetový pohár, Pohár rozhlasu a Středoškolský atletický pohár/ budou 
v letošním roce kompletně v gesci ČAS ve spolupráci s krajskými svazy a manažery, finance 
nepůjdou přes DDM a krajské úřady. Čeká se na výši dotace od MŠMT na soutěže. Krajská 
manažerka je ve spojení s pořadateli jednotlivých okresní i krajských kol v našem kraji.  
- příprava vyhlášení Běžeckého poháru mládeže za rok 2022 a Atleta roku KKAS za rok 2022, termín 
vyhlášení: 2.3.2023 od 17 hodin v Krajské knihovně v K. Varech. Nominovaní atleti schválí VV KKAS 
na dalším jednání. Nominovaní obdrží informace emailem s pozvánkou. 
 

 

Zapsal:  

Lucie Markusková, dne 24.1.2023 

Další schůze hodin v Chodově 13.2.2023 v 18:30 hodin  


