
Zápis z jednání VV KKAS 14.11.2017 v Chodově  

 

1/ Oponentury SPS KKAS 

2/ SCM KKAS 

3/ Halové soutěže KKAS    a/ závod OPEN 20.1.     b/ žactvo 21.1. 2018 

4/ Mezikrajové utkání st. žactva v hale 2017 

5/ Soutěže hlavní sezóny-termíny 

6/ Přihlášky k soutěžím ČAS i společné soutěže KKAS, PKAS, JKAS 

7/ Hodnocení Omj v krosu /Chodov/ 

8/ různé 

 

Přítomni : 

Přibáň, Dvořák, Zekuciová, Sabadin 

hosté : Volek, Matička, Markusková 

 

-Kontrola zápisu z minulé schůze VV 

-SPS-informace podala Eva Zekuciová 

-VV KKAS projednal oponentury SPS, předložené /Ostrov, TRIKV, Cheb/, bude odesláno na ČAS 

-E. Zekuciová-předložené hodnocení a výsledky M ČR a LODM 

SCM-informace o testování v Plzni /14.11./ 

Hala OPEN+žactvo /20.1./, příprava OPEN rozpisu /Stromovka/;  

Hala ml. a st. předžactva /21.1./ příprava rozpisu  /Strahov/; Dvořák zajistí medaile /nápis dokola /5 

sad v rezervě/ 

Ročenka, Jacek Přibáň, zmenšení rozsahu 

Mezikraj. utkání v hale st. Žactva 9.12.2017, nominace rozeslána na oddíly /Jacek Přibáň/; VV 

souhlasí s předběžnou nominací /vyřazen Štatský, zraněná Pelcová, nominováni náhradníci Juráš, 

Vébrová/, autobus zajistí KKAS, tradiční způsob nástupů po trase Cheb, Sokolov, Chodov, K.Vary. 

Informace pro kluby o nové adrese p. Borsíka 

Termíny společných soutěží s PKAS, případně JKAS : 

12.-13.5. Víceboje PKAS, STŘKAS od st. žactva po dospělé 

26.5. OMJ PKAS, JKAS, KKAS  Domažlice 

9.6. Omj PKAS a KKAS žactvo Stříbro 

Chodovská tretra – ŠAK pořádá, termín ??? info zašle M.Volek. 

Dvořák poskládá TERMÍNOVKU KKAS z dostupných informací našich a ČAS na hlavní sezónu s 

možností zařadit další kolo družstev žactva, nabízí se nový stadión v Ostrově + nový závod navíc 

/termín a rozsah se dořeší dle termínovky/. 

OMJ v Chodově /kros/ hodnoceno jako velmi zdařilé. 

Info z ČAS /Jacek Přibáň/, hostování bude mít omezení cizince bez pobytu, ostatní zůstává 

Změna struktury soutěží, přibývá Krajská soutěž žen. 



ČAS připravuje : manažeři krajů - KKAS, návrhy od klubů na obsazení , informace bude 

zveřejněna na webu KKAS. 

Různé : 

-VV konstatuje stále se nezlepšující kvalitu , aktualizaci webu KKAS, s D. Dočkalovou projedná 

J.Přibáň. 

-informace p.Sabadina o datačních programech MŠMT. 

Příští jednání VV dne středu 13.12 v 18,00 v Chodově , restaurace Nautilus. 

 

 

 

 

 


