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Jednání VV KKAS č. 3/2022 v Chodově 

5.4.2022 od 18.00 hodin 

Přítomni :  Přibáň, Sabadin, Markusková, Zekuciová, Zítka 

Host :    Matička  

 

 

Jednání řídil předseda Jacek Přibáň : 

1/ Proběhla kontrola zápisu č. 2/2022.  

 

Brožura je vytištěná a klubům byla distribuována na VH KKAS 30.3.2022. 

 

 

2/ Brožura a termínová listina soutěží 2022 

 

Brožura je vytištěná a klubům byla distribuována na VH KKAS 30.3.2022. Na webu KKAS bude 

zveřejněna do 14.4.2022 v elektronické podobě a do té doby projde úpravami nového člena VV 

KKAS STK M. Zítky.  

 

Diskuze a prohlídka brožury v její stávající podobě / + návrh změn pro nového STK M. Zítku.  

 

3/ Hodnocení VH KKAS 30.3.2022 

Valná hromada byla hodnocena kladně. Po odstoupení z VV KKAS P. Holáta byl na VH zvolen M. 

Zítka za STK.  

 

4/ Různé:  

Krajská manažerka informovala o plánovaných školních atletických soutěžích v kraji: 

Krajská manažerka předložila rozpočet na školní soutěže, 3 soutěže pod záštitou ČAS budou 

financovány ve výši 115.000 Kč z rozpočtu Karlovarského kraje – finančních prostředků MŠMT.  

Krajská manažerka je ve spojení s pořadateli a společně připravují soutěže, tak aby mohli řádně a 

v co nejlepší formě proběhnout. V případě, že by někdo z rozhodčích měl možnost a zájem na těchto 

soutěžích v kraji pomoci / především v dopoledních hodinách/, nechť se L. Markuskové ozve.  
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Výbor KKAS se dohodnul, že na závodech a mítincích bude startovné za závodníka v max. výši  

70 Kč.  

 

Informace k registraci závodníků z Ukrajiny – uprchlíků z války najdou kluby na stránkách ČAS 

zde:  

https://www.atletika.cz/cas-informuje/komentar-ke-schvalene-smernici-cas-c-32022-k-regis/ 

k uvedeným informacím VV KKAS doplňuje, že nebude nijak omezovat starty Ukrajinských 

závodníků v soutěžích pořádaných KKAS. 

 

VV KKAS informuje, že soutěž OMD mladšího a staršího žactva bude mít v roce 2022 novou 

podobu, bohužel v brožuře je tato informace uvedena chybně a je uveden starý formát soutěže.  

Nová podoba soutěže především pro mladší žactvo by měla znamenat větší pestrost soutěží pro 

závodníky této mládežnické kategorie – po přechodu z atletické přípravky. Po prvním roce VV KKAS 

ve spolupráci s kluby, kteří se těchto soutěží zúčastní, novou podobu soutěže vyhodnotí / klady x 

zápory/.  

 

OMD ml. žactva / 5 kol 

1. Kolo  16.5.2022 pětiboj   Mariánské Lázně  

2. Kolo  26.5.2022 60, 300, 800, 60 př, výška, 

dálka, koule, 4x60 m  

Chodov  

3. Kolo  8.6.2022 Přespolní běh  K. Vary  

4. Kolo  21.6.2022 štafety  K. Vary / Cheb  

5. Kolo  7.9.2022 60, 150, 600 /1000, výška, 

dálka, míček, 4x300m / 4 x 1 

kolo  

Ostrov  

  

Dále postup do finále s Plzeňským krajem v září 2022. 

 

 

https://www.atletika.cz/cas-informuje/komentar-ke-schvalene-smernici-cas-c-32022-k-regis/
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OMD st. žactva / 3 kola 

1. Kolo  26.5.2022 60, 300, 800, 100 mpř. výška, 

dálka, koule, disk, 4x60 m 

Chodov  

2. Kolo  21.6.2022 Štafety  K. Vary /Cheb  

3. Kolo  7.9.2022 
60, 150, 1500,  

200 mpř., výška, dálka, koule, 

oštěp, 4x300 m / 4 x 1 kolo  

Ostrov  

 

Dále postup na Mistrovství Čech v září 2022. 

Další podrobnosti k nové podobě soutěže, informace ke štafetám, bodování atd. bude VV KKAS řešit 

na dalším jednání KKAS. 

 

Zapsala:  

Lucie Markusková 

Dne 6.4.2022 

Další schůze: 3.5.2022 v Chodově od 18,00 hodin 


