
Zápis z jednání VV KKAS 30.06.2020 

Přítomni : Přibáň, Zítka, Dvořák, Sabadin 

Hosté : Matička, Markusková, Vébr 

Omluvena : Zekuciová 

 

Zápis jednání : 

1/ kontrola zápisu 

- startovné na atletických přípravkách se dořeší na další sezónu / letos jiná situace, není soutěž 

družstev  

- zhodnocení závodů v první části sezóny 

2/ Hodnocení závodů 

- Víceboje Plzeň, název Mistrovství i Karlovarského kraje -  KKAS zmizel z oficiálního názvu / 

navíc vybíráno startovné, které předem nebylo známo 

- VV odsouhlasil proplacení startovného na Plzeňských vícebojích závodníkům ŠAK Chodov 

- GIGANT-poděkování za uspořádání Mašek, Markusková, Dvořák, Vébr 

- Přibáň předložil písemné hodnocení /příloha zápisu/ 

- Předloženy zápisy ŘP /Tipka, Pšajdl/ 

 

3/ Předložen návrh závodů v Chebu, čtvrtek 23.7. od 16,30; disciplíny: 60, 100, 200, 300,150, 500,  

110/100př, propozice budou v nejbližší době na webu ČAS.  

Dále bude další závod v Ostrově – technické disciplíny. 

 

4/ OMJ dorostu juniorů a dospělých PKAS, KKAS a JKAS 1.8.2020 - návrh Plzně na uspořádání závodu 

v našem kraji místo Sušice, VV neschválil uspořádání v K.Varech 

      

5/ KKAS obdržel dotaci /podpora infrastruktury atletiky od ČAS 130 tisíc Kč. /VV schvaluje nákup 

displeje k elektronické časomíře, odrazová břevna, tréninkové překážky/ rozdělení pro kluby bude 

řešit VV KKAS na podzim 2020 

 

6/ Změna termínu - 27.8.2020 VC Chebu 

 

7/ Informace manažerky KKAS  Lucie Markuskové  

-pochvala ředitele všem klubům za „Spolu na startu“, náš kraj % skvělá úspěšnost pořádání  

-klec pro K.Vary je schválená, čeká se na dodání  



-info o hale BRNO /petice/, možnost podpisů už od 15 let, podpisová akce pokračuje, kluby mohou 

nadále podpisy sbírat, poděkování všem, kteří se zapojili 

-pozor na rejstřík vlastníků společností – týká se i spolků, tedy klubů, /změny apod./, ČUS bude 

vydávat k této problematice informace  

-školení AK 2 je v plánu 8/2020 společně s PKAS a JKAS, školení se uskuteční v Plzni, přihlášky budou 

rozeslány klubům 

 

8/ Halové termíny 2021 KKAS:   

OMJ v hale 2021 

23.1. (so) – dopoledne uzavřené starší a mladší žactvo, odpoledne – otevřené - dospělí, junioři, 
dorost 

24.1. (ne) – OMJ předžactvo 

 

 

Další jednání VV  úterý 28.7.2020 od 18.00 

      

      

      

 


