Zápis z jednání VV KKAS dne 28.7.2020
Přítomni : Přibáň, Zítka, Dvořák, Zekuciová
Hosté :
Markusková, Matička
Omluveni : Sabadin
Jednání vedl předseda KKAS Jacek Přibáň
A/ kontrola zápisu
- závody v Ostrově /technika/ a Chebu /běhy/ hodnocení pozitivně, menší počet závodníků, který se
ale přes prázdniny očekával, negativum přístup některých neomluvených závodníků
- platby pořadatelům za uspořádané závody se proberou na podzim, případně na dalším jednání VV
- kontrola dotace ČAS a rozvržení využití
- petice na halu BRNO, přibyly podpisy od ŠAK Chodov, odesláno na ČAS
- dotace na infrastrukturu 135 219,- KKAS musí dodat 20% /tj. 26 000 Kč/, displeje ukazovatele
časů do cíle pro časomíru do kraje 2x, odrazová břevna na skok daleký a trojskok, tréninkové
překážky, rozdělení klubům KKAS se bude řešit na podzim
B/
1/ příprava dalších závodů
- oprava na čtvrtek 3.9.2020 2. kolo OMD staršího žactva a 3. kolo OMD mladšího žactva
/přihlášky do 1.9.2020 do 20,00 hodin/, časomíra ŠAK Chodov
- závody K.Vary /TRIKV/ středa 19.8.2020 mladší žactvo – dospělí, disciplíny budou
upřesněny v propozicích, středa 26.8.2020 přípravky, disciplíny budou upřesněny
- další závody dle termínovky, termínovka závodů na září – říjen bude klubům rozeslána
2/ Testování krajského SCM 3.12.2020 v Českých Budějovicích 3denní program, rozšíření spektra
testování, nutnost sportovní lékařské prohlídky, stáří max. 3 měsíce
3/ LODM 2021 Olomoucký kraj – červen /20.-25.6.2021/, vedoucí výpravy za atletiku Eva
Zekuciová
4/ Informace od manažerky: řeší se Středoškolský pohár, KK jediný zájemce o pořadatelství okres
KV /Mašek/, klec na stadionu KV – zemní práce, plánek, kotvení, realizace, dále plán školení na
program atletické kanceláře AK 2, objednávka bund pro rozhodčí, Darovací smlouvy ČAS klubůmurgence podpisů
5/ Různé : Zítka -rekonstrukce trávníku v Chodově, Zekuciová - mezistátní utkání mládeže viz.
zpravodaj SCM přiložený na web
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6/ OMJ České Budějovice 30.8.2020 - připomínky k návrhu propozic a provedení :
- Přibáň zrekapituloval fakta, VV KKAS dostal předložen návrh řídících pracovníků č. 1 p. Pšajdla
a p. Tipky, tento návrh VV KKAS projednal a předseda dále bude řešit poznámky s ŘP
Další jednání :
V Chodově v pondělí 24.8.2020 v 18,00 hodin
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