Jednání VV KKAS č. 5/2022 v Chodově
7.6.2022 od 18.00 hodin
Přítomni :

Přibáň, Sabadin, Markusková, Zítka

Omluveni: Zekuciová
Host :

Matička

Jednání řídil předseda Jacek Přibáň :
1/ Proběhla kontrola zápisu č. 4/2022.
2/ Diskuze ohledně nedostatků školních soutěží. Problematika s financováním soutěží, přihlášování
do systému pro školy složité.. atd. Bude projednávat Přibáň a Markusková.
3/ Diskuze, hodnocení a plánování dalších soutěží KKAS
Štafetový závod OMD - nově zařazen do soutěže
Termín: 21.6.2022
Upřesnění 1 závodník může startovat max. ve 2 štafetách, ostatní platí a bude uvedeno
v propozicích na webu ČAS.
Hodnocení uplynulých závodů:
Chodovská tretra – pozitivní hodnocení
Malá cena Chebu - standartní účast klubů
Memoriál M. Kitzbergera – slabší účast klubů
Soutěže OMD Mariánské Lázně a Chodov – vše klapalo
Gigant v Chebu – kvalitní rozhodčí, vše klapalo, účast slušná
Všech závodů se pořádající kluby zhostily velmi dobře, vše proběhlo hladce.
4/ Různé:
Co se týče spolupráce s PKAS a JKAS, má KKAS pro další sezony výtky a chce se společně sejít se
zástupci dalších krajů a ujasnit si nesrovnalosti a sloučit do jednotných pravidel.
Např. platby za starty MS ujednotit na stejnou hodnotu. Stejně tak sjednotit časově uzávěrky na
soutěže /např. 20:00 nebo 22:00/. Sjednocení odměn pro ŘP. Zvýšení odměny za uspořádání –
Gigant, aktuální sazba nestačí.
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Hospodář VV KKAS p. Miroslav Sabadin uvádí : do 30.6. musí kluby dát na Justici finanční
výkazy za rok 2021.
Krajská manažerka L. Markusková informuje:
- podle posledních zprávu rekonstrukce stadionu v K. Varech začne v 9/2022 do 8/2023
- proběhla schůzka na krajské úřadě Karlovarského kraje spolu se zástupci dalších sportů a
zástupci ČUS ohledně vybudování Sportovního gymnázia v kraji, připravují se další jednání
LODM 2022 – Olomouc
Výběr závodníků připraven, schválen
100 % účast nominovaných závodníků na soustředění v Ostrově ve dnech 9.-10.6.2022 včetně
trenérů

Zapsala:
Lucie Markusková, dne 9.6.2022
Další schůze 23.8.2022 v 18 hodin v Chodově
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