
Karlovarský krajský atletický svaz – 1.6.2010 – Zápis č.5/2010 
 

 

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

 

Revizor :   J. Vébr 

 

Program:      1) Kontrola zápisu č.4/2010          

                        2) Seznámení se zápisem PKAS č. 4 a č. 5 

3) Hodnocení závodů duben, květen 2010 

4) Příprava závodů červen, červenec 2010  

                          5) Různé   

                         

 

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

 
1)  Všechny body zápisu byly splněny. Kooptace STK – nikdo se nepřihlásil. Volba člena 

VV za sekci STK proběhne na valné hromadě. STK prozatím přebírá předseda VV – p. 

Jacek Přibáň.  

Webové stránky KKAS nadále povede p. Zítka.  

  

2) Stručně seznámeno se zápisy PKAS. Zápis PKAS č. 4 – utkání se Francií se nekonalo 

z finančních důvodů. Zápis č. 5 – mezikrajové utkání ml. žactva Středočeský kraj, 

Plzeňský kraj, Ústecký kraj, Karlovarský kraj – podzimní termín. Bude sestaven výběr 

mladšího žactva z našeho kraje. Pořadatel AC TEPO Kladno.  

Kompletní zápisy PKAS najdete na stránkách www.pkas.cz  

 

3) Hodnocení závodů:  

 

25.4.2010 – Zahajovací závody Mar. Lázně – splnily účel, malá účast 

28.4.2010 – Malá cena města Chebu 1. kolo předžactva– organizačně zajištěno, 

spokojenost, pěkné ceny pro děti 

1.5.2010 – Prvomájové závody KV – splnily účel 

9.5.2010 – Chodovská tretra – tradiční závod, organizačně zajištěno, škoda špatného 

nasazení běhů na 300 m (příliš velké rozdíly ve výkonech) 

15.5.2010 – Gigant Domažlice – ke škodě výkonům – nebyl větroměr, rozsáhlá diskuze 

k předem podávaným přihláškám přes email adresu. VV KKAS navrhuje, aby se 

využívalo přihlašovat předem pouze přes www.atletika.cz, v případě, že pořadatel není 

schopen zajistit přihlášky přes atletickou kancelář – pak se řídit brožurou (seznam 

startujících a kartičky).  

19.5.2010 I. kolo OMD ml. žactva + OM víceboje – organizačně nezajištěno – 

nedostatek rozhodčích 

25.5.2010 Pohár rozhlasu – krajské finále Sokolov, poděkování Mgr. Lence Kaloudové 

(Sokolov), krajský garant 

26.5.2010 Závody atletických nadějí 2. kolo předžactva KV – organizačně zajištěno 

29.5.2010 OMJ Plzeň –organizačně zajištěno, na www.atletika.cz zůstaly neopravené 

propozice – poplatek 70,-Kč, malá účast 

 

4) 2.6.2010 2. kolo OMD mladšího žactva- zajištění rozhodčích pomoc SKP Union Cheb  

10.6.2010 Atletika pro Chodov – víceboje přípravek – 3.kolo předžactva, propozice 

rozeslány  
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12.6.2010 OMJ ve Stříbře – propozice na www.atletika.cz, také zde přihlášky + nejml. 

žactvo emailem v rozeslané tabulce, startovné 70 Kč /závodník, na místě pouze 

odhlášky, technický delegát: p. Vébr (místo p. Roubíčka) 

16.6.2010 Memoriál Hany Trejbalové – propozice na www.atletika.cz, zde také 

přihlášky předem, finanční prémie 

19.6.2010 2. kolo OMD – gigant Plzeň  

25.-26.6.2010 Chodovská maxištafeta – štafeta na 24 hodin 

27.6.2010 Velká cena Sokolov – propozice na stránkách AK Sokolov  

6.7.2010 30. ročník Velké ceny Chebu – Wiessau  

 

5)  Různé:  

 

a) Atletické listy – profil atletiky v kraji, otázky, odpovědi  

b) VV KKAS se zabýval protestem Triatletu KV týkající se 1. kola OMD 

dorostenců a vyloučení družstva ŠAKu Chodov ze soutěže dorostenců 

neodsouhlasil.  

c) SCM -  zdravotní prohlídky – Tomek, Pechočiaková. 

d) Utkání krajských týmů mladšího žactva, viz. bod 2.  

e) Doplněk pravidel. V nových pravidlech se vyskytla chyba, vyhotoven 

doplněk a rozdáván těm klubům, které si nová pravidla zakoupily. 

f) Podepsána smlouva o převodu marketingových práv (příspěvek na činnost).  

 

 

Další schůze – 7.9.2010, 17,00 hodin Chodov  

 

 

 

Zapsala Lucie Dvořáková 

Sekretář KKAS 
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