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Jednání VV KKAS č. 8/2021 v Chodově 

23.11.2021 od 18.00 hodin 

Přítomni :  Přibáň, Sabadin, Markusková, Holát 

Omluvena: Zekuciová  

Host :    Matička, Zítka  

 

Jednání řídil předseda Jacek Přibáň : 

1/ Proběhla kontrola zápisu ze schůze č. 7/2021. 

Halová sezona nejasná, závody, za jakých podmínek budou není jasné a zda vůbec budou.  

 

OMJ v přespolním běhu Ostrov termín 13.11.2021 Zámecký park – hodnocení velice kladné, čipová 

časomíra fungovala bez potíží a velmi rychle, výsledky ihned na webu www.sokotime.cz  

Vyhlašování výsledků ihned po skončení kategorií 

 

Mezikrajové utkání st. žactva v hale - 11.12.2021 Praha  

Vedoucí výpravy Eva Zekuciová, VT SCM  

Nevíme, zda se uskuteční, rozhodne se na začátku prosince 2021.  

 

2/ Brožura a termínová listina soutěží 2022 

Proběhla diskuze ohledně plánových krajských soutěží, jednotlivců i družstev. Karlovy Vary budou 

mít stadion s největší pravděpodobností v rekonstrukci, těžko zde v sezoně budou závody. Musí se 

tedy přesunout jinam na 400 metrové ovály v kraji, příp. na menší ovály Ostrov, Chodov. Krajskou 

brožuru připravuje P. Holát.  

 

3/ Registr členů - opravy  

Kluby byly vyzvány na konci srpna / začátku září 2021 oddělením ČAS p. Ondřejem Bendou, aby 

v registru členů odstranily chyby. Chyby klubům byly zaslány v souboru k náhledu a pomoci 

k opravě. Opravy je možné provádět do 15.11.2021.  

Většina klubů v našem kraji nemá hotovo, kluby byly znovu upozorněny a své nedostatky řeší.  

 

4/ Běžecký pohár mládeže – smíšené štafety – krajský výběr  

27.11.2021 Valašské Meziříčí  

Součástí závodu MČR v přespolním běhu mužů, žen, juniorů a juniorek  

Vedoucí výpravy Lucie Markusková, krajská manažerka připravila nominaci společně s Jackem 

Přibáněm předsedou KKAS, po OMJ v přespolním běhu nominace upravena dle aktuální 

výkonnosti a účasti závodníků, další úpravy proběhly na základě nahlášených karantén či nemocí 

závodníků 

http://www.sokotime.cz/
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5/ Oponentury SCM a SpS 

Proběhly v pondělí 15.11.2021 v Karlových Varech za účasti :  

Jan Koutník – vedoucí oddělení mládeže ČAS 

Jiří Ondráček – ČAS 

Jacek Přibáň – předseda KKAS a vedoucí trenér SpS  

Lucie Markusková – krajská manažerka  

Oldřich Dvořák – vedoucí trenér SpS  

Eva Zekuciová – vedoucí trenérka SCM  

 

Během oponentur proběhla široká debata o problematice atletiky v našem kraji, nízký výkonnost 

atletů v kategoriích dorostu a juniorů, možnosti úprav soutěží u žactva, debata jak udržet déle 

mládež u atletiky, jak s ní lépe pracovat = zvyšovat počty členů v SCM  

/počet členů v SCM pro rok 2022 je 1 člen – za poslední období nejnižší počet/  

Vedoucí trenéři SpS zhodnotili situaci během covidu, kdy se snažili trenéři udržet trénování 

mládeže především žactva a starších závodníků.  

 

6/ Informace od krajské manažerky 

Zájem o založení kroužků pod záštitou ČAS je v Bochově, Kraslicích a Stráži N/Ohří. Manažerka 

řeší společně se zástupci obcí či škol problematiku v daném místě. VV KKAS bude dále 

informovat.  

 

Krajská manažerka informovala o projektu Trenéři do škol. Projekt se již ve školách začal rozjíždět. 

V našem kraji se zapojilo:  

- 9 trenérů  

o 8 z okresu Karlovy Vary   

o 1 z okresu Cheb  

- 15 ZŠ a 1 MŠ  

o 10 z okresu Karlovy Vary  

o 3 z okresu Cheb  

o 4 z okresu Sokolov  

 

Projekt probíhá zdařile, trenéři fungují velmi dobře, formality a administrativa k projektu ze stran 

manažerky a trenérů vyřízeny velmi dobře a rychle. 

 

Krajská manažerka informovala o jednání s Janem Sokolem – www.sokotime.cz ohledně 

možnostech a nové podobě Běžeckého poháru mládeže v našem kraji pro rok 2022. Na další schůzi 

VV KKAS pro jedná návrh poháru na další rok 2022. 

 

7/ 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 návrh koncepce projedná na další schůzi VV KKAS. 

http://www.sokotime.cz/
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KKAS jedná se  zástupci komise rozhodčích ČAS o školení nových rozhodčích, které by proběhlo 

na jaře 2022 v Chebu.  

Zapsala:  

Lucie Markusková  

Další schůze: 14.12.2021 v 18:30 hodin U Žílů  


