Jednání VV KKAS č. 4/2022 v Chodově
3.5.2022 od 18.30 hodin
Přítomni :

Přibáň, Sabadin, Markusková, Zekuciová, Zítka

Host :

Matička

Jednání řídil předseda Jacek Přibáň :
1/ Proběhla kontrola zápisu č. 3/2022.
2/ Brožura a termínová listina soutěží 2022
Nová podoba soutěže družstev žactva - proběhla diskuze ohledně bodování v soutěži a omezení
Štafetový závod:
4x 60 m
4x 300 m
400 – 300 -200 -100
Přespolní běh – pro ml. žactvo:
Trať do 1 km
Bodování bude upřesněno v elektronické verzi brožury, která bude po schůzi neprodleně zveřejněna
ve finální verzi pro sezonu 2022. Úpravy nyní provádí M. Zítka – nový člen VV za STK.
Proběhla diskuze a informace ohledně dalších plánovaných závodů v kraji
7.5.2022
Chodovská tretra
10.5.2022 Malá cena Chebu – přípravky
11.5.2022 Memoriál M. Kitzbergera
a další závody družstev…viz. termínová listina
3/ Letní olympiáda dětí a mládeže 2022
Proběhla diskuze ohledně zajištění výpravy na LODM 2022, nominační závody. Nominaci sestavuje
nyní VT SCM a vedoucí výpravy Eva Zekuciová na základě výkonů závodníků na vypsaných
nominačních závodech a dle aktuálních výkonů dle tabulek.
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Výprava bude čítat 22 závodníků + 4 osoby jako doprovod
Do výpravy nominováni 4 trenéři : 3x Atletika Ostrov, 1 x SC Start
Ze strany L. Markuskové dotaz, proč do výpravy není nominován žádný trenér za Triatlet KV.
Po uzavření nominace proběhne před LODM v Ostrově malé soustředění na secvičení štafet.

4/ Různé:
Proběhla informace ze strany hospodáře M. Sabadina o dotacích ze strany Karlovarského kraje a NSA
pro rok 2022.
Krajská manažerka L. Markusková informovala o aktuálním dění a realizaci školních soutěží pod
záštitou ČAS Štafetový pohár a Pohár rozhlasu, okresní i krajská kola v našem kraji.

Zapsala:
Lucie Markusková
Dne 3.5.2022
Další schůze 7.6.2022 v 18 hodin v Chodově
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