
 

 

Karlovarský krajský atletický svaz 

Karlova 17, 350 02 Cheb  

350 02 Cheb 

 

www.kkas.cz 

 

Zápis z jednání 

VV KKAS 8.12.2020 

 
Přítomni : Jacek Přibáň, Miroslav Sabadin, Oldřich Dvořák, Eva Zekuciová 

Omluveni :Miloslav Zítka 

Hosté : Karel Matička, Lucie Markusková 

 

Jednání vedl p. Jacek Přibáň, předseda KKAS 

1/ Kontrola zápisu 

-oblečení pro rozhodčí, trička přes manažera, bundy online kluby sami, informace dostaly kluby 

emailem  

-společné soutěže s PKAS a JKAS, domluva schůzky s PKAS /Konop, Pšajdl/, návrh jednání na 

začátek roku 2021  

-účast na M ČR v krosu 12.-13.12.2020 Praha Běchovice, testy apod. 

 

2/ Halová sezóna 2021 – krajská mistrovství  

-OPEN a žactvo sobota 23.1.2021; neděle 24.1.2021 -přípravky  

Praha – Stromovka  

-otázkou zůstává, zda se uskuteční kvůli COVID  

 

3/ Příprava VH ČAS 17.4.2021, budou stanoveny počty delegátů,  

VH KKAS předběžný termín úterý 23.3.2021 

 

4/ Krajský manažer L. Markusková sdělila informace o činnosti - pracuje se on-line - videohovory, 

situace po odstoupení ředitele, rozvojové plány, pasportizace sportovišť v kraji, oponentury ČPTM, 

výhledové jednání na KK o příspěvku na krajskou atletiku /s J. Přibáněm/, oprava stadionu v K. 

Varech, částečná rekonstrukce dráhy / celková rekonstrukce areálu – jednání pokračují 

 

5/ Oponentury ČPTM, jednání proběhlo v K .Varech dne 24.11.2020 za účastni všech klubů 

zařazených do SpS Triatlet Karlovy Vary, SKP Union Cheb a Atletika Ostrov, zástupce ČAS T. 

Purman osobně, videokonferencí T. Brázdová ČAS, přítomna VT SCM E. Zekuciová, zhodnocení 

situace v kraji v roce 2020, zprávy od VT SCM, změny pro rok 2021 dostupné na www.atletika.cz  

 

5/ Informace Přibáně z jednání o činnosti na ČAS /Varhaník/, včetně spolupráce s manažery 

     

6/ Různé : 

-Na KKAS jsou vyvěšeny nové krajské rekordy 

-objednány překážky tréninkové, břevna pro kluby, po obdržení bude rozděleno na kluby 

/zohledněno pořádání a vybavení stadionů/, dotace od ČAS pro infrastrukturu kraje 

-montáž klece pro kladivo, disk v K.Varech bude dokončena na jaře 2021, příprava  zemních prací 

hotová  

http://www.atletika.cz/
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- na dotaz SC Start Karlovy Vary k odůvodnění kritiky SC Start Karlovy Vary za závod atl. 

přípravek 15.9.2020 v minulém zápise z jednání VV KKAS. VV KKAS se vyjadřuje následovně: 

pořadatel nedodržel disciplíny /600 m a medicinbal/ a o výjimku nežádal /viz. brožura soutěží 

KKAS 2020 str. 10/ 

-schválena směrnice o poskytování cestovních náhrad členům VV KKAS platná pro rok 2021 

-schválena odměna členům VV KKAS za rok 2020 

-odsouhlasení odměn pro pořadatele závodů v roce 2020, soupis odměn doručen všem pořadatelům 

osobně / či emailem 

-dotace /Sabadin/ NSA údržba, Topinka 

-SCM, informace od VT Zekuciová, soustředění, testování 12/2020 v Č. Budějovicích kvůli situaci 

COVID zrušeno, stejně tak všechna plánovaná soustředění v podzimních / či zimních termínech pro 

členy SCM,  dále zatím bez termínů 2021, VT SCM připraví informační materiál pro umístění na 

stránky KKAS, diskuze ohledně zařazování členů SCM 

 

-Manažerka L. Markusková, Běžecký pohár mládeže pro rok 2021- připraví návrh závodů a 

pravidla 

 

BROŽURA 2021 

-VV čeká na ponížení návrh za časomíru ŠAK Chodov pro rok 2021 

-přihlášky klubů, družstva, termíny závodů dle zaslaného dotazníku manažerkou L. Markuskovou, 

zaslaly všechny aktivní kluby v kraji  

-Gigant juniorů a dorostu versus Chodovská tretra – termín shodně 8.5.2020 / bude se řešit  

-VV schvaluje na rok 2021 soutěž atletických přípravek jako jednotlivé závody /mítinky/. Nebude 

se konat jako soutěž družstev 

-ohodnocení pro rozhodčí na závodech KKAS po jednání s PKAS, nastavení výše odměn  

-poplatek za družstva na rok 2021 zůstává, přípravky za závodníka /max. 50,-Kč/, bude uvedeno 

v připravované brožuře  

- diskuze ohledně další změn v brožuře, návrhy na změny atd. 

 

 

 

Další jednání VV dne 12.01.2021  v Chodově od 18,00 hodin 

Zapsal : 8.12.2020 Oldřich Dvořák 

 
 


