
     Karlovarský krajský atletický svaz –13.10.2015 – Zápis č. 7/2015 
 

Přítomni:      J.Přibáň, L.Dočkal, M.Zítka, O.Dvořák, M.Sabadin, K.Matička (revizor) 

Omluveni:  

 

            

Program:        1) Kontrola zápisu č.6/2015                                 

                       2) Hodnocení závodů 

  3) Příprava závodů 2016 

                       4) Různé                      

 

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

 

                       Ad1)  Kontrola zápisu 6/2015  - splněno 

                                 

                      Ad2)  Hodnocení závodů  

 

  9.9. III. kolo OMD ml. žactva a II. kolo kr. přeboru družstev žactva 

    Chodov – v pořádku 

    

  15.9. finále OMD ml.žactva v Plzni – v pořádku 

 

  4. kolo OMD předžactva Sokolov – pochvala za organizaci, výsledky až po 8 

dnech, poděkování Denise Dočkalové za vedení celé soutěže, vyhlášení výsledků soutěže 

proběhlo při Krajském přeboru v přespolním běhu v Chodově     

 

  Okresní a krajské kolo Atletického čtyřboje – 22.,23.9. Chodov, 24.9. K.Vary, 

krajské kolo 30.9. Chodov – v pořádku 

 

  Mezikrajové utkání mladšího žactva v Kolíně – v pořádku 

 

  Krajský přebor v přespolním běhu – Běh Smolnickým kopcem – 11.10.  

  2015 – Chodov – celková účast 463 závodníků, připomínky k přihláškám – 

chyběla možnost zpětné kontroly přihlášených závodníků  

    

 

  Ad3)   Příprava závodů 2016 

   

  28.11. mezikrajové utkání žactva v hale – Olymp – po vydání propozic 

proběhne nominace – na běhy 2 závodníci z kraje, technické disciplíny 1 závodník 

  

  

  Krajský přebor v hale – 23. ledna 2016 hala Olympu – organizační zajištění 

bude na příštím jednání VV KKAS  

 

  Ad4)  Různé 

 

-  Jacek Přibáň informoval o jednání předsednictva ČAS (jednací řád krajských atletických 

svazů – návrh) 

 



- VV KKAS projednal a odsouhlasil hodnocení trenéra SCM Libora Dočkala za rok 2015 a 

návrh zařazení závodníků do SCM pro rok 2016 

 

- VV KKAS souhlasí s umístěním dětského výškařského doskočiště na stadion v Chebu 

 

- Vedoucí trenér SCM připomíná podmínku vyčerpání prostředků SCM závodníky do 31.10. ( 

Litavský ). 

 

- Miroslav Sabadin informoval o novém programu MŠMT na podporu sportovních klubů, 

trenérů a sportovního materiálu – termín žádostí do 13.11.2015 přímo na MŠMT 

 

- změny stanov – spolky – do konce roku bezplatně, po 1.lednu 2016 poplatek 6.000,- Kč. 

   

   

 


