
            Karlovarský krajský atletický svaz – 19.2.2009 
Zápis č.2/2009 

 
Přítomni:J.Přibáň, J.Vébr, M.Janoušek,M.Kitzberger, L.Dočkal,V.Hůrka 
 
 
Program:1) Kontrola zápisu č.1/2009  
                2) Seznámení se zápisem ČAS 1+2/2009  
                3) Hodnocení OMJ v hale 2009   
                4)OMJ mladšího žactva v hale                         
                5) Hodnocení MČR dorosteneckých a juniorských kategorií        
                6) VH v Mar.Lázních 14.3.2009     
                7) Různé                    
                         
                         
   Jednání řídil p.Jacek Přibáň. K navrženému programu nebyly připomínky. 
 
 
ad1)                      
- všechny body zápisu byly splněny 
                 
ad2)    
 - byli jsme seznámeni se zápisem ČAS č.1+2/2009                         
                       
ad3)                                                                                   
- OMJ v hale 1.2.2009 proběhlo bez problémů,žactvu byli předány medaile, 
- proběhlo vyhodnocení ankety o nejlepšího atleta SZA   
                       
ad4) 
-  OMJ ml.žactva 31.2.2009 v hale organizuje PKAS 
- přihlášky závodníků ke startům kluby pro urychlení zasílají na  
  email:blazej@onlinesystem.cz 
- technický delegát:Mgr.Pšajdl,p.Vébr 
                                                                       
ad5) 
- na MČR dorostu a juniorů startovalo pouze 6 závodníků Karlovarského kraje,z toho  
  4 jsou zařazeni do SCM,vedoucí trenér měl přehled o všech nestartujících  
  závodnících zařazených do SCM vyjma A.Vavřínové,většinou se jednalo o zranění  
  či nemoci   
- největší úspěch:3.místo – Klára Becková 400m dor. 58,32 ACML   
 
ad6) 
- VH se uskuteční 14.3.2009 v Mar.Lázních v budově Střední hotelové školy 
- počty delegátů na VH(podle sdělení ČAS – přihlášky k činnosti do 31.12.2008) 
  SK Asex Cheb – 1,AK Sokolov – 3,Triatlet K.Vary – 2,Ultrasport Sokolov – 1, 
  ŠAK Chodov – 3,Start K.Vary – 3,AC Mar.Lázně – 2,MDDM Ostrov – 2, 
  Union Cheb – 3,Hrozňatov – 1 
- delegační listy předány,případně odeslány s volebním řádem VH a jednacím řádem  
  na kluby   
- Návrhy:mandátová komise:p.Kitzberger 



              volební komise:MUDR.Pavelka + 1 zástupce ŠAK Chodov a 1 Start K.Vary       
              návrhová komise:Mgr.Dočkal,Mgr.Hůrka 
- VH je volební,kandidáty do nového VV KKAS je možné zasílat do 9.3.2009 na  
  email předsedy volební komise:pavpet.61@tiscali.cz  
- VV KKAS navrhuje,aby i v dalším funkčním období byl VV pětičlenný 
 
ad7) 
- projednán materiál „Práva a povinnosti členů SCM“,který vypracoval vedoucí trenér  
  SCM Mgr.Dočkal,jedná se o interní materiál SCM Karlovarského kraje,který bude  
  umístěn na webové stránky KKAS 
- jednání SZA se uskuteční 4.3.2009 v K.Varech,hlavním bodem jednání bude  
  příprava VH 
 
                                    
                                                                                                                     
Další schůze: SZA v K.Varech 4.3.2009, KKAS 11.3. 2009, VH v M.Lázních 
14.3.2009    
 
 
 
 
                     
Zapsal:M.Janoušek – sekretář KKAS 
 
Rozdělovník          
1x sekretariát ČAS 
1x redakce AL 
1x p.Janeček  sekretář PKAS 
1x členové výboru 
1x kluby  
1x RNDr.Trkal – dozorčí rada ČAS                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


