
Karlovarský krajský atletický svaz – 18.3.2010 – Zápis č.3/2010 
 

 

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

 

Revizor :   J.Vébr 

 

 

Program:      1) Kontrola zápisu č.2/2010          

                        2) Seznámení se zápisem PKAS  č.2/2010 

                          3) Seznámení se zápisem ČAS 2 - 3/2010 

4) Hodnocení MČR dorost, junioři, MČR muži a ženy, MČR žactvo 

5) Příprava sezony 2010  

                          6) Výroční schůze klubů ve Stříbře 

                          7) Různé   

                         

 

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

 
1) Všechny body zápisu byly splněny. 

       

2) Stručně seznámeno se zápisem č. 2/2010 PKAS. K dispozici na stránkách PKAS či 

v elektronických Atletických listech na www.atletika.cz.   
 

VV KKAS nesouhlasí s hodnocením OMJ 13.2. (nepatrné zpoždění), jak bylo uvedeno 

v zápise. Hodnocení zveřejněno v zápise č. 2/2010 PKAS.  

 

Mezistátní klubové utkání (Francie). KKAS podporuje mezistátní utkání, 

podrobnosti se musí vyřešit s PKAS. Žádáme PKAS o přesné informace a 

předběžné finanční náklady.  

 

3) Stručně seznámeno se zápisem ČAS. K dispozici na www.atletika.cz  

 

4) Hodnocení závodů – viz. připojený dokument vypracovaný vedoucím trenérem 

SCM Liborem Dočkalem.  

 

5) Na schůzi VV KKAS rozdány brožury klubům, jejich zástupcům přítomným na 

jednání výboru. 
 

Při kontrole brožury byly nalezeny velké nesrovnalosti. Náprava bude nejdříve řešena se 

všemi kluby na schůzi ve Stříbře (26.3) a pak, podle rozhodnutí této schůze možná opravou, 

kterou vydá J. Roubíček.  

 

Zahajovací závody Mar. Lázně – změna termínu, nový termín neděle 25.4.2010 od 

15 hodin, rozpis bude zaslán pořadatelem klubům.  

 

6) Program výroční schůze v příloze a také byl rozeslán na kluby v minulém týdnu.  
Schůze není valnou hromadou, pouze přátelským posezením hodnotícím loňskou sezonu a 

diskuzí o zabezpečení sezóny letošní.  

 

7) Různé:  

http://www.atletika.cz/
http://www.atletika.cz/


a) Krajské webové stránky – snížení odměny za vedení webových stránek. 

Výbor nabízí odměnu za vedení internetových stránek 300 Kč měsíčně – 

odsouhlaseno VV KKAS. Předseda KKAS domluví možnou spolupráci 

s Arnoštem Ptáčkem (AC Start KV). 

 

b) Přihlášky klubů 2010 – 8 klubů karlovarského kraje  

 

c) Odevzdáno daňové přiznání KKAS za rok 2009 

 

 

Další schůze – v Chodově 20.4. od 17.00 hod., SZA v Chodově Hotel Nautilus 29.4.  

od 17.00 hod 

 

 

 

 

 

24.3.2010 

Zapsala Lucie Dvořáková 

Sekretář KKAS 

     

  

 

 


