Zápis z jednání č.3/2020 VV KKAS 21.4.2020
Přítomni : Přibáň, Zítka, Dvořák, Zekuciová, Sabadin
Hosté : Matička, Markusková
1/ Kontrola zápisu
Kontrola zápisu VV KKAS č. 2/2020 ze dne 18.2.2020
-Předání zápisu z VH Markuskové, uložení dokumentů a zaslání na ČAS, prostředí, průběh
hodnoceno pozitivně, věcně v pořádku
2/ Informace předsedy KKAS z ČAS, spolupráce manažerky KKAS s místopředsedou
k videokonferenci ČAS
-viz zápis z jednání předsednictva na www.atletika.cz
-finance ČAS v přebytku cca 500 000,- , dotace pro činnost KKAS na rok 2020 - 345 000,-Kč
-VV KKAS navrhne použití další finanční dotace od ČAS /130.000 Kč/ na displeje pro 2 časomíry,
6x odrazové břevno dřevěné, tréninkové překážky /VV rozhodne na dalším jednání o konečném
použití/
-ZÁVODY, odložení větších soutěží na webu ČAS do června 2020
3/ SCM / SpS, závodníci se přepravují dle aktuální situace a podmínek, trenéři dostávají informace
od ČAS, videa, komunikace
/členka SCM Korbová po operaci/
4/ Dotace, úspěšně běží dotace z MŠMT z programu Můj klub /informoval Sabadin/ v letošním
roce MŠMT pracuje daleko rychleji, Krajské dotace - pracuje se na rozpočtech, zatím není
zveřejněno, do 30.6. kluby musí nahrát do IS-SPORT MŠMT výroční zprávu a zaslat také rozvahu a
výkaz zisku a ztrát na rejstříkový soud /výroční zpráva na rejstříkový soud není povinná/
5/ VV KKAS rozhodl a odkládá závody, které se měly uskutečnit do konce května 2020,
s ohledem na omezení a nařízení Vlády ČR – Koronavirus.
6/ NÁVRH na zahájení závodů KKAS /max 50 účastníků včetně trenérů, rozhodčích/. VV KKAS
se dohodl na zahájení sezony následujícím způsobem:
ÚT
9.6.2020
starší žactvo
10,30 hodin dívky
14,30 hodin hoši
Disciplíny: 60, 150, D 600/H 1 000m

pořádá ŠAK Chodov

PÁ
12.6.2020
dorost, junioři, muži a ženy
10,30 hodin ženy
14,30 hodin muži
Disciplíny:100, 200, 800m

pořádá Triatlet KV

Zúčastní se kluby přihlášené do družstev / pořádající závody, tj. SKP Union Cheb, ŠAK Chodov,
Atletika Ostrov, Triatlet Karlovy Vary, SC Start Karlovy Vary. Každý klub /celkem 5/ může přihlásit
max. 8 závodníků na dopoledne a 8 na odpoledne, za každý klub může být přítomen pouze 1 trenér,
dále rozhodčí, obsluha časomíry, abychom byli schopni dodržet počet zúčastněných do 50 osob /
bez přítomnosti rodičů a fanoušků. Informace ještě budou klubům upřesněny.
Schválen příspěvek pro pořadatele od KKAS 4.000,-Kč na závod.

Propozice na závody zpracuje a nechá na webu otevřít Markusková.
Změny soutěže jednotlivců s PKAS / odloženo na:
- 25.7. OMJ žactva Stříbro
- 1.8. OMJ dorost, junioři, OPEN přesun místa ze Sušice do Plzně
Upozorňujeme, že tyto termíny se mohou měnit s ohledem na další změny nařízení Vlády ČR.
7/ Různé
Skvělá práce a poděkování pro J. Ondráčka za statistiky pro KKAS, statistika vyvěšena na webu
KKAS.
-VV KKAS schváleny odměny pro pořadatele Mistrovství jednotlivců KKAS , přípravky 8.000,Kč, kros 5.000,-Kč / nejsou uvedeny v brožuře KKAS 2020/.
O dalších změnách termínů závodů bude VV KKAS jednat na dalším svém jednání.
Spuštěn projekt Českého atletického svazu – Spolu na startu
Atletické závody po celé republice v pondělí 1.6.2020
Chcete se do iniciativy Spolu na startu zapojit se svým oddílem či klubem? Chystáme pro vás
podrobnosti k celému projektu a v nejbližší době vás bude kontaktovat krajský manažer.
Těšíme se, že bude atletická rodina prvního června Spolu na startu letošní závodní atletické sezony.
Více informací o plánovaném projektu na www.atletika.cz
Další jednání VV KKAS 26.5.2020 v Chodově 18,00 hodin.

