
Jednání VV KKAS v Chodově 20.5.2019 

 

Účast : Přibáň, Sabadin, Zítka, Zekuciová, Dvořák 

Host : Matička 

 

A/ Kontrola zápisu : 

1/ Dotace v běhu 

2/ trika rozhodčích , fakturace /200,-/ks/, rozdělení na kluby 25/9/9/8ks Tri, Cheb,Ostrov,ŠAK, 

     faktury dle rozdělení půjde na kluby. 

3/ školení rozhodčích – termín až podzim 2019. 

4/ Závody /Gigant, M SKAS, PKAS,KKAS/ 

    Hodnocení závodů-velmi dobré, technické vybavení dopadlo dobře. 

    KASY dořeší platby za pořadatelství. 

 

B/  Závody které KKAS připravuje 

- Předžactvo K.Vary /Triatlet/, kamera Triatlet, kancelář Chodov 

- M Písek.  JKAS/Tipka, medaile i pro kategorie J,d v bězích 

- M žactva / Stříbro/, pozor na omezení startů 

- Chodovské víceboje, přípravky, časomíra Triatlet KV/ ŠAK Chodov 

- 13.6. žactvo K.Vary /starší 1.kolo mladší 2.kolo/, časomíra Triatlet KV/ŠAK Chodov 

 

C/ LODM 

- 23.-28.5. LODM 2019 , nominace bude uzavřena do pátku 25.5. , rozešle Zekuciová, atletika 

může dodat max. 20 závodníků + 4 trenéři /Zekucivá, Pelcová, Markusková, Flaška/ 

- 3.-4.5. soustředění pro LODM v Ostrově, obešle Zekuciová, hlavní úkol kolektiv a štafety 

- dresy jsou hotové, budou předány na LODM 

 

D/ Soutěže přípravek 

- KKAS, resp. někteří členové, navrhuje omezení počtu závodníků z jednotlivých klubů, dořeší se 

na podzim 

 

E/ Různé 

- návrh na manažéra ČAS 

Přihlásili se : Markusková, Kříž, Holát, Zekuciová, Procházková 

VV KKAS doporučuje řediteli ČAS výběr /po ústním pohovoru/ jednoho ze dvou kandidátů, p. 

L.Markuskovou , nebo p.E. Zekuciovou. 

 

- na základě žádosti Denisy Dočkalové odsouhlasil VV částku 3000,- za webové stránky KKAS 

- Zítka, ke kameře poškozené v M. Lázních, Chodov čeká na nabídku Sýkory, bude zahájená 

rekonstrukce dráhy 2019, firma je vybraná. 

-Dvořák, ke kameře Omega chybí větroměr, jednání s MM KV o nákupu, registrace časomíry na 

ČAS-zajistí Dvořák 

-Zekuciová 14 lidí vyškolených TAP 

- Matička připomíná používání kompletních dresů na soutěžích. 

- Sabadin, MŠMT spustilo program Můj klub, dotace pro první kluby jsou zveřejněni, další vlna ke 

konci a v polovině měsíce, 70 let Přibáně, VV KKAS schvaluje dar v hodnotě 7 000,- 

-Přibáň dohodne školení na ovládání kalibrační sady /zájemci Pelcová, Flaška/ 

 

Další jednání VV KKAS 17.6. v 18,00 v Chodově 

 

 


