
 Karlovarský krajský atletický svaz – 8.10.2009 – Zápis č.8/2009 
 

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

 

Revizor KKAS: J.Vébr 

 

Program:          1) Kontrola zápisu č. 7/2009          

                         2) Seznámení se zápisem PKAS  č.8/2009 

                         3) Seznámení se zápisem ČAS – 10/2009 

                         4) Hodnocení proběhlých závodů                     

                         5) Příprava OMJ v přespolním běhu                          

                         6) Různé                           

                         

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

 

Ad1)  Všechny body zápisu byly splněny.  

                       

Ad2)   Proběhlo stručné seznámení se zápisem PKAS č. 8/2009. 

                       

Ad3)    ČAS – výběr klubů pro mistrovství na rok 2010 dostupné na www.atletika.cz.  

Projekt podpory předpřípravek a přípravek v oddílech a klubech .Tento projekt byl předložen 

Předsednictvu ČAS, které ho schválilo na svém zasedání 8.9.2009. Projekt zahrnuje mj. 

konkrétní podporu oddílům formou dostupného metodického materiálu pro trénink 

nejmladšího žactva, informovanosti o soutěžích přípravek a školení trenérů nejmladšího 

žactva. Do konce roku 2009 probíhá pilotní část projektu, naplno bude zahájen od roku 2010. 

Všechny informace k projektu budou průběžně zveřejňovány na www.atletika.cz. 

 

V každém kraji vybrán jeden klub na podporu přípravek, SKP Union Cheb byl vybrán jako 

pilotní oddíl v našem kraji– projekt přípravek - proběhne zkouška oddílů, semináře, metodický 

materiál, materiální podpora - kids atletika.  

 

ČAS nabízí školení pro trenéry přípravek (pro trenéry 3. a 4. třídy), termín 14.11.2009 v Praze. 

Více o tomto školení na www.atletika.cz  

                                                                                                                      

Ad4)   5.-6.9 M-ČR do 22 let - Plzeň     

9.9. Chodov – IV. kolo mladšího žactva + kontrolní závody, bez problémů, vložený závod 

přínosem  

12.-13.9. Olomouc –M-ČR žactva, hodnocení vedoucího trenéra SCM na internetových 

stránkách SMC KK 

17.9. Chodov – atletika pro Chodov, přípravky, medaile pozitivní, příprava závodů na rok 

2010 

          19.9. M.Lázně - Gigant     

          20.9. Klatovy – finále mladšího žactva 

         26.9. M-ČR družstev semifinále – st.žactvo – K.Vary    

                                                                         

 

Ad5)   Smolnický kopec OMJ v přespolním běhu – vše připraveno, medaile, propozice na kluby 

 rozeslány  

 

Ad6)  Různé:  

 

1) Smlouva o pořádání závodů - stanovisko VV KKAS, VV KKAS nedoporučuje, aby podmínkou 

pořádání mistrovských závodů, bylo uzavírání smluv, k tomu byl rovněž projednán materiál AK 

Sokolov. Žádáme předsedy klubů KAS, aby se dostavili na společnou schůzku 12.11.2009   
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v 17 hod., která proběhne v klubovně na stadionu ŠAK Chodov.  

 

Žádost AK Sokolov ohledně pořádaných závodů – výkony do tabulek – stanovisko VV KKAS – VV 

KKAS podporuje dosavadní práci krajského statistika a v případě, že vedení AK Sokolov má výhrady 

k práci krajského statistika vyzývá VV KKAS vedení AK Sokolov k dalšímu zpracování ročenky na 

rok 2010 a další. 

 

2) Oponentury - Oponentury práce za 2008/2009 - SpS AC Start Karlovy Vary a SCM KK (p. Mašek, 

p. Dočkal) 19.11.2009 od 10 hodin, Karlovy Vary.  

3) Běžecký pohár – Pardubice 18.10.2009 – pověřený vedoucí krajské výpravy p. Oldřich Dvořák 

rozhodl, že krajská výprava se vypravovat nebude, a to z důvodu malého počtu přihlášených 

závodníků a z důvodu nízké výkonnosti závodníků.  

 

4) Informace o pořádání MČR 2010 – viz. www.atletika.cz . 

                        

5) OMJ v hale – momentálně se vybírá z navržených termínů (leden, únor 2010) .                             

 

6) Dozorčí rada ČAS – karlovarskému kraji přidělen, p. Martin Nešvera (Kladno), email 

martin.nesvera@seznam.cz 

 

7) OMJ v běhu do vrchu – Běh přes Vítkův vrch – pořadatel SK Westrmaier Kolová a TRIATLET 

Karlovy Vary, termín 7.11.2009, start na letišti v KV (Olšová Vrata), schválen příspěvek na technické 

zajištění závodu ve výši 2.000,-Kč.  

 

8) VV KKAS schválil správci stránek KKAS Mílovi Zítkovi odměnu 500 Kč měsíčně počínaje 

12/2008, bude vyhotovena dohoda o provedení práce.  

 

9) zpráva AK Sokolov, p. Milana Kalouska ze dne 8.10.2009, úkol uložen předsedovi VV KKAS, aby 

poslal AK Sokolov písemné prohlášení . 

 

10) VV KKAS odsouhlasil využití finanční rezervy z prostředků SCM KK na využití sokolovského 

tunelu pro členy SCM – v měsících listopad a prosinec 2009 

 

11) AC Start Karlovy Vary informoval, že 53. ročník Lázeňské desítky se nebude konat (termín 

v termínovce 17.10.2009). 

 

12) Mikulášská hala 5.12.2009 Praha Olymp, Vánoční hala žactva 19.12.2009 Praha Strahov,  

Vánoční laťka 13.12.2009 Chodov. 

 

13) Důležité !!! výzva klubům – žádáme všechny kluby KAS, aby ke dni 30.10.2009 zaslali  

p. Jaroslavu Roubíčkovi seznam a termíny závodů, které bude daný klub v roce 2010 pořádat – ať 

závody mistrovské či vlastní závody.  

 

Další schůze –  VV KKAS 12.11. Chodov, SZA 26.11. Plzeň 

 

Zapsala Lucie Dvořáková,  

sekretář VV KKAS 
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