
 Karlovarský krajský atletický svaz – 28.5.2009 – Zápis č.5/2009 

 
Přítomni:   J. Přibáň, L. Dvořáková, J. Roubíček, L. Dočkal  

 

Omluven:  M. Sabadin 

 

Revizor KKAS: Jaroslav Vébr - přítomen 

 

Program:          1) Kontrola zápisu č. 4/2009          

                         2) Seznámení se zápisem PKAS  č.4/2009 

                         3) Seznámení se zápisem ČAS – č. 6/2009 

                         4) Hodnocení závodů  

                         5) Příprava závodů                          

                         6) Různé                           

                         

Jednání řídil p. Jacek Přibáň. K navrženému programu nebyly připomínky. 

  

Ad1)  K zápisu KKAS č. 4/2009 nebyly výhrady.  

                       

Ad2)   Proběhlo seznámení se zápisem PKAS č. 4/2009.  

                       

Ad3)   Proběhlo seznámení s důležitými body zápisu ČAS č. 6/2009.                                                                                                                             

 

Ad4)   

26.4.  OMJ  ve vícebojích ml.žactva a zahajovací závody 

26.4. VC Sokolova 

28.4. Atletika pro Chodov – I. 

1.5. Prvomájové závody – K.Vary 

6.5.  Malá cena Chebu – mladší žactvo a přípravky 

14.5. 2. kolo mladšího žactva – K.Vary  

16.5. l. kolo gigantu – Domažlice 

17.5. Chodovská tretra 

19.5. Kinderiáda - Chodov                                     

19.5. VC Sušice                                     

24.5.  1. kolo OMD mužů – Sušice 

 

Hodnocení jednotlivých závodů. Pozitivní hodnocení závodů pro přípravku a mládež. Ze 

strany klubů, rodičů, závodníků velký zájem.  

 

Ad5)   

30.5.  OMJ m + ž, jři/jky, dci/dky – Stříbro  

10.6. Chodovské žákovské víceboje  

13.6. Chodov – Celostátní finále čtyřboje 

14.6.  Stříbro– OMJ mladšího a staršího žactva – pozor změna !!! 

17.6. K.Vary – III. kolo mladšího žactva 

24.6. Memoriál H. Trejbalové – M.Lázně 

6.7.  Velká cena města Chebu (Wiesau) 

 

Ad6)  Různé 

 

a) Autobus na M-ČR juniorů a dorostu v Ostravě 21.-22.6.2009, autobus pojede po 

trase Plzeň – Ostrava a zpět (do Plzně doprava samostatně), cena orientační 750 Kč/ 



osoba, kontaktní osoba: Mgr. Josef Pšajdl, TJ Klatovy, email: psajdl@gymkt.cz, mobil 

728 093 594. 

b) Dotazník atletické přípravky – na emailové adresy klubů dorazil / měl dorazit 

dotazník – atletické přípravky. Dotazník je také ke stažení na www.atletika.cz na 

hlavní stránce – ČAS informuje. Dotazník vyplňte a odešlete na adresu 

irudova@atletika.cz do 30.6.2009.  

c) Výběr do sportovních tříd – 6.5.2009 ZŠ Krušnohorská, výběru se zúčastnila 

zástupkyně KKAS Lucie Dvořáková, VV KKAS byl seznámen se zprávou.  

d) Přístroj na měření laktátu – MUDr. Pavelka uvažuje o koupi přístroje na měření 

laktátu. Dotazy na kluby v kraji – měl by někdo zájem při trénincích, závodech, 

soustředěních o toto vyšetření / měření ? Pro další info se obracejte přímo na MUDr. 

Pavelku / klub TJ MDDM Ostrov.  

e) Program atletická kancelář – vznesen dotaz na program atletická kancelář, který 

momentálně funguje pouze při online připojení na internet. Na některých stadionech 

není možnost připojení. Dotaz, zda je tento program k dostání i ve verzi bez online 

připojení.  

f) Diskuze – problematika sportovních tříd ZŠ Krušnohorská. 

 

Další schůze – 2.7. Chodov      

3.9. Chodov 

 

 

 

 

Zapsala dne 29.5.2009  

Lucie Dvořáková 

sekretář KKAS 
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