
Jednání VV KKAS 16.1.2020 v Chodově 

 

Přítomni : Sabadin, Zekuciová, Dvořák, Zítka   

Hosté : Matička, Markusková 

Omluveni : Přibáň /předsednictvo ČAS/ 

 

 

1/ Termíny valné hromady:  

• VH ČAS 18.4.2020 – Nymburk – pozvaným klubům přijdou informace písemně z ČAS 

 

• VH KKAS 10.3.2020 od 18,30 hodin pozvánka bude rozeslána klubům KKAS emailem, 

Restaurace u Dvořáků Chodov, delegáti TRIKV 2, Ostrov 2, Cheb, 2, ostatní po jednom 

 

 

2/ Závody hala 25.1.2020 potřeba navíc zajistit navíc lidi u skoku do dálky, spojky, bloky – dořeší 

Přibáň, Dvořák  

 

3/ Informace místopředsedy Přibáně o funkci manažera KKAS. Stále v jednání ČAS. 

 

4/ Středa 10.6.2020 proběhne Memoriál Hany Trejbalové v M. Lázních, dále úterý 12.5.2020 OMJ 

v pětiboji mladšího žactva a zároveň 1. kolo OMD mladšího žactva družstev v M. Lázních, bude 

doplněno do termínovky  

 

5/ Připomínky k hal. závodům 26.1.2020, zajistí:  překážky Ostrov, medíky Triatlet, rozhodčí 

potvrdil SC Start, Triatlet, AK Sokolov, ŠAK Chodov, Union Cheb , AK Sokolov,  nezúčastní se 

Profisport Cheb 

 

6/ Pravidla pro přípravky – soutěž družstev - odsouhlasen předložený návrh, který na žádost VV 

KKAS vypracovala L. Markusková a V. Triner (řídící pracovník soutěže), max. délka běhu je max. 

300m, max. počet disciplín 3 !!!!   

Název soutěže: Krajská soutěž družstev atletických přípravek.  

VV rozhodnul o disciplínách pro jednotlivá kola :  

Cheb 1.kolo - 60m př., skok z místa, medík 

TRIKV 2.kolo - míček, 200m, dálka    

Chodov 3.kolo - 60m, medík, skok z místa 

SC Start 4. kolo -  dálka, míček, 60m 

Všichni pořadatelé budou předem srozuměni s novými jednotnými pravidly soutěže přípravek 

KKAS. Pravidla budou také součástí brožury soutěží pro rok 2020. 

 

7/ SCM /Zekuciová/ , všichni navržení závodníci do SCM pro rok 2020 přijati /8 členů/, zápis 

vedoucí SCM Eva Zekuciová dodá a bude umístěn v sekci SCM na stránkách KKAS. 

 

8/ Různé : žádost o start na  OMJ 25.1.  3 závodníci AK Czervena Zvezda Bělehrad na OMJ v hale 

VV zváží možnost umožnění dvou startů /R+F/. 

 

9/ VV schválil směrnice KKAS o cestovních náhradách pro rok 2020 

 

10/ VV rozhodl o návrhu na dovybavení stadionu K. Varech – klec na kladivo a disk, překážky na 

steapl. ČAS bude o návrzích teprve rozhodovat.  

 

11/ Další jednání VV KKAS se uskuteční 18.2.2020 od 18,00 v na ŠAKU 


