
 Karlovarský krajský atletický svaz – 29.11.2010– Zápis č. 8/2010 

 
Přítomni:    J. Přibáň, L. Dočkal, M. Sabadin, L. Dvořáková, J. Vébr (revizor) 

 

Program:          1) Kontrola zápisu č.7/2010          

                         2) Seznámení se zápisem PKAS č. 10/2010 

                         3) Seznámení se zápisem ČAS č. [     ] 

                         4) Hodnocení závěru sezony, přespolní běhy  

 5) SCM, oponentury 

   6) Různé                 

                         

 

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

                          

Ad1)  splněno   

                       

Ad2)   valná hromada SZA 12.3.2011 Klenčí – Hotel Game (termín bude nejspíš ale změněn  

 kvůli kolizi s MČR žactva v hale) 

  

 v roce 2011 školení trenérů 3. třídy v Plzni  

 

 kluby SZA obdrží v nejbližší době přihlášku do soutěží družstev SZA od p. Janečka 

 

 semináře rozhodčích se zúčastnili z našeho kraje p. Vébr, p. Učík, p. Flaška – všichni 

 rozhodčí I. třídy 

                       

Ad3)   seznámení se zápisem ČAS. Zpráva z předsednictva ČAS je k dispozici k přečtení na 

 www.atletika.cz.  

 

 stručně seznámeno se zápisem ČAS – komise STK (hodnocení roku 2010) – stále 

 platí 6 hostujících z toho mohou být max. 2 cizinci 

 

Ad4)  Krajské mistrovství v přespolním běhu – Běh 17. listopadu – Ostrov 

 kvalitní účast, kladné hodnocení VV KKAS 

 

Ad5) SCM, oponentury  

 

 Vedoucí trenér SCM Libor Dočkal informoval o průběhu oponentur. Definitivní 

 výsledek bude znám do půlky prosince a nyní je již v plné kompetenci ČAS. Navržené 

 členy a veškeré informace najdete na webu SCM KK. 

 

Ad6)  Různé:  

 

 - VV KKAS schválil směrnici o poskytování cestovních náhrad členům VV KKAS na 

 rok 2011 

 

 - VV KKAS schválil odměny členům VV KKAS za rok 2010  

 

 - proběhla diskuze ohledně Mistrovství Karlovarského a Plzeňského kraje v hale, 

 5.2.2011 – kategorie ml. žactvo a nejml. žactvo + vložené disciplíny. Úpravy časového 

http://www.atletika.cz/


 pořadu, příp. omezení startů, omezení věkové hranice u nejml. žactva atd.. Přihlášky 

 půjdou výhradně pouze přes www.atletika.cz (kalendář). V kategorii nejmladšího 

 žactva povolen start pouze ročníků 2000 – 2001 (mladší ne), všichni musí být 

 registrováni v ČAS (jinak neprojdou přes závodní kancelář).  

 

 - diskuze ohledne celoroční soutěže družstev předžactva na rok 2011 

 

 - projednání situace ohledně LODM v Olomouci 2011 

 

 - výškařské závody: 10.12.2010 Lázeňská laťka – ZŠ Konečná K. Vary, pořadatel AC 

 Start Karlovy Vary, 19.12.2010  Vánoční laťka – pořadatel ŠAK Chodov, info na 

 webu 

 

 - atlet SZA pro rok 2010, vyplněný formulář je zapotřebí zaslat p. Konopovi do data 

 uvedeného na formuláři 

 

 

Další schůze –   20.1.2011 Chodov  

 

Lucie Dvořáková 

sekretář KKAS 

 

 

 

 

 

 

http://www.atletika.cz/

