
Jednání VV KKAS dne 10.12.2019 v Chodově 

 

Přítomni : Přibáň, Sabadin, Zítka, Dvořák, Zekuciová 

Hosté : Matička, Markusková 

Hosté omluveni: Mašek  

 

 

 1/ kontrola zápisu z 15.10.2019 

• konečná nominace na mezikrajské utkání (14.12.2019) je připravená /16+16 max/,  

stanovený odjezd + sestava na webových stránkách KKAS 

 

• časomíra na OM KK v hale (leden 2020) je zajištěna, kancelář zajišťuje Martin Smetana 

/Praha/; první den rozhodčí Praha /hlavní rozhodčí A.Dvořáková/, 

 druhý den zajistí KKAS/ rozhodčí, KKAS obešle kluby s dotazy ohledně pomoci rozhodčích 

 na halových OM KK, obešle Dvořák do 31.12.2019 / hlavní rozhodčí nominován -Flaška 

 ŠAK Chodov/ 

 -startéři oba dny z KK /Lukáš Kopecký, Pavel Simeth/ 

 -medaile zajistí Dvořák 

 -rozpis zajistí a zveřejní Markusková 

 - lékař 

 

• manažer /pravděpodobně od ledna 2020, dořeší Přibáň na předsednictvu 12.12.2019/ 

 

2/ Mezikrajové utkání 14.12.2019 Praha dořešeno, připraveno /doprava, dresy, vedoucí apod./, 

zveřejněno vše na webových stránkách KKAS  

 

3/  Různé 

- složení disciplín přípravek 2020 dořeší Markusková, Triner jako vedoucí soutěže /VV odsouhlasil 

dálku z místa odrazu/, pověření trenéři /viz. výše/ upřesní výklad hodu plným míčem, výšky 

překážek atd. 

- Brožura soutěží 2020 - do 31.1.2020 /sestaví Dvořák, kontrola Markusková, Vébr/ 

- Vyžádat - nahlásit družstva startující v rámci společných soutěží s PKAS /Pšajdl/ 

- Dvořák upozornil, že je zapotřebí, aby kluby nahlásily závody, které budou v roce 2020 pořádat 

stejně tak nahlásit družstva  

- SCM- není dovybráno a schváleno, někteří závodníci jsou již na soustředění, informace podala E. 

Zekuciová VT SCM KK 

- M ČR v krosu – Dříteč, štafety krajů: KK 6. místo starší žactvo, 7. místo dorost a 10. místo mladší 

žactvo, organizace M ČR velmi dobrá, dopravu i ubytování zajišťovala vedoucí výpravy L. 

Markusková – závodníkům výdaje hradil KKAS 

 

 

Další jednání ve čtvrtek 16.1.2020 v 18,00 hodin v Chodově. 

 

 

Prozatimní nahlášené termíny závodů KKAS (k 10.12.2019): 

25.4.2020 Zahajovací závody    Cheb 

30.4.2020 Malá Cena - přípravky  Cheb 

2.-3.5.2020 OMJ ve vícebojích   Vlašim 

3.5.2020 Chodovská tretra   Chodov  

8.5.2020 OMD GIGANT dorost, junioři  K.Vary 

11.5.2020 Memoriál Davida Novotného  K. Vary 

23.5.2020 OMJ -dospělí    Sušice  



28.5.2020 Atletické naděje – přípravky   K. Vary  

9.6.2020 OMD st. a ml. ž actvo   K. Vary / pokud nebude pořádat někdo jiný  

13.6.2020 OMJ žactva     Stříbro  

 

 

 

 

 

 

 


