
Zápis z porady Sdružení „Západočeská atletika“ – K.Vary – 4.3.2009 

 
Přítomni: za KKAS - pp. J.Přibáň, J.Vébr, M.Kitzberger, 

                za PKAS – pp. P.Konop, J.Bastl, F.Janeček,  

 

Program: 1) Kontrola zápisu z 13.11.2008 (Plzeň) 

                2) Činnost KKAS a PKAS od minulé porady 

                3) Hodnocení halové sezóny 2009                             

                4)  Příprava sezóny 2009 

                5) Příprava Valné hromady 2009 

                6) Různé 

Poradu řídil J.Přibáň.K navrženému programu nebyly připomínky 

      1)  Všechny úkoly z minulé porady byly splněny. 

2) KKAS – 4 schůze  27.11. - 17.12.  – 29.1. – 19.2.  

PKAS – 4 schůze - 13.11. – 18.12. – 22.1. – 26.2.   

Mezi jednotlivými výbory jsou předávány zápisy ze schůzí, takže informovanost je 

dostačující. 

3)  M-ČR 

Junioři + dorost – PKAS - 3 – 4 – 3       KKAS – 0 – 0 – 1 

Dospělí -               PKAS – 1 – 0 – 3 

Žactvo -                bez medaile – nejlepší umístění – 4. Chodorová SKPLZ (koule) 

                             UNICH  5.+6.+8.místo NYRAN – 7.  ROKYC  - 8. 

Zarážející je (ne)účast sportovních tříd jak z Karlovarského, tak z Plzeňského kraje 

OMJ – 1.2.2009 (Dosp.+Jun.+Dor.+žactvo) – SZA hodnotí organizačně jako velmi 

úspěšné. Osvědčily se medaile pro st.žactvo a poděkování za vyhlašování(L.Dočkal) 

OMJ – 21.2.2009 – některé kluby neakceptovaly výzvu na přihlášky předem, příště na 

OMJ pouze škrty.  

      Za obě mistrovství SZA děkujeme firmě Onlinesystem za skvělou spolupráci 

       4) Ponechat fin. paušály za pořádání OMJ (14.000 dosp., žactvo 16.000) OMD žactva 

finále 12.000 Kč. Za organizaci gigantů bude vyplacena částka á 20.000 Kč a částka  

5.000 Kč jednorázově na soutěž dospělých.  

Soutěžní příspěvky ponechat – (pravidlo – klub, který nezaplatí, jeho jednotlivci 

nestartují ani mimo soutěž)–příspěvky vybírat na VH (jedno družstvo –ml.žactvo/ 

1.200Kč, st.žactvo, dorost a junioři 1.500 Kč, dospělí 2000Kč  

            OMJ venku 

30.5.2009 –dorostenecké, juniorské kategorie a dospělí - Plzeň   

14.6. 2009 – starší a mladší žactvo - Stříbro 

Víceboje – mladší žactvo – každý kraj zvlášt‘, stejně jako přespolní běh a běh do 

vrchu. OMJ – 5km, 10km, maraton a půlmaraton – nabídka p. Šroubka uspořádat 

v jeho seriálu. U OMJ musí vždy startovat tři atleti, aby mohli být předány medaile. 

           Družstva 

           Soutěže „Gigant“ budou opět bodovány společně KKAS+PKAS 

5)        VH obou krajů se uskuteční v M.Lázních 14.3.2009 od 10.00 hod.  

Pozvánky rozeslány. VH řídí – návrh – J.Roubíček, v předsednictvu ještě J.Přibáň a 

P.Konop a F.Fojt 

           Zápis vyhotoví - bude dohodnuto Ověřovatelem zápisu –bude dohodnuto. Na VH                         

           budou opět v hotovosti vybírány soutěžní příspěvky (p.Vébr) 

            Jmenovat komise –mandátová,  návrhová, volební 

  

Další schůze SZA – listopad 2009 v Plzni 



 

                                                                                                             

 

 

    

 

 

  


