
Zápis z jednání VV KKAS dne 9.4.2019 v Chodově. 

 

Přítomni      : Přibáň, Sabadin, Dvořák, Zekuciová, Zítka  

    

Host :    K.Matička, Petr Vukliševič, Lucie Markusková, Jaroslav Vébr st. 

 

Jednání řídil        :      Jacek Přibáň 

 

Průběh jednání : 1/  GIGANT 

   Organizace závodů – 8.5. GIGANT 

   a/ Ředitel závodů -Přibáň 

   a/ HR-J.Vébr 

   b/ TŘ – Vukliševič /vrhy/, Markusková /skoky/ 

   c/ bez steepla a kladiva 

   d/ ŘP – dle brožury PKKAS 

   e/ Markusková rozpis závodu 

   f/ časomíra Chodov, větroměr č.2 Plzeň, zajistí Přibáň 

   g/ přihlášky do 6.5. do 20,00 hod. 

   h/ závodní kancelář hl. budova 

   ch/ kalibr. sada z Plzně /Přibáň/ 

   i/ zdr. Služba /Markusková/ 

   j/ pořadatel zajistí : občerstvení , šatny,WC, tabule výsledků a bodování 

    

 

   2/ Víceboje 11.-12.5. 

   Ředitel …..-Přibáň 

   Obsazení stejné jako 8.5. /Přibáň, Vébr, Vukliševič, Markusková 

   Poznámka - vloni 66 závodníků /předpoklad 50-60 závodníků/ 

   d/ medaile /rozdělí podle krajů??? /zjistí Přibáň/ 

   e/ startovné mimo SČ, KK, PK platí 500,- 

   f/ bez ml. žactva 

   g/ časák podle Kolína /kompletní rozpis Markusková/ 

   h/ přihlášky do 9.5. do 20,00 hodin 

   ch/ čáry na kouli /75cm/, čára roviny výška, zatáčky -kužely /zajistí Dvořák/ 

 

   3/ Kontrola zápisu : 

   -VH KKAS u Ederů, proběhla v pořádku /delegát ČAS Martin Nešvera 

   - byla zaplaceny poplatky ČAS za ligy a GDPR 

   - VH ČAS, KKAS v plném obsazení 

   

 

   4/ Různé 

-LODM 2019, info Zekuciová dotace 33 000,-Kč, použití na soustředění, 

dvoudenní, štafety , dresy, nominace na základě kvality výkonu, cca 20 

závodníků 

-trenéři-Flaška, Pelcová, Markusková, Zekuciová 

-Přibáň objedná 50x trik pro rozhodčí 

- KKAS připraví termín pro školení rozhodčích, termín podzim 2019 

 

Přípravky : 

 Přihlášky přes atletiku, bez bloků, bez startovného, odměny dle možností 

klubů, ŘP-Triner /pozvání na schůzku v K.Varech 23.4./ 



Přesun termínu přípravek v KV /Triatlet / na 21.5. od 16,00 hodin, 

kancelář zajistí Triatlet 

 

Pravidla pro dálku - 60cm pásmo /musí být barevně vyznačeno/, měříme 

z místa odrazu 

 

Manažér KKAS- Dvořák k 31.3. ukončil pracovní poměr. 

- supluje zatím M. Neuwirt /Plzeň/ 

-ČAS připravuje výběrové řízení 

 

Zítka-informace o rekonstrukci atl. stadiónu v Chodově, modernizace 

časomíry, bude bezdrát. Časomíra 

 

Libor Dočkal,  memorian osobnost sportu, na vyhlášení města Chodova 

Na Tretře nebude 300m, 800m proběhne 

 

Dvořák-předány věci z ČAS pro ŠP a PR mgr. Kaloudové a Markuskové  i 

pro KF ŠP, materiál pro Okresní kolo ????? Dohledá Dvořák 

 

Přibáň-Gigant žactva M ČR třídenní 

 

Zekuciová zve na Memoriál M. Kittzbergera  

 

 

 

Další jednání org. výboru k 1. závodům Karlovy Vary 23.4. 18,00 

 

Další jednání  VV KKAS ve čtvrtek 23.5.2019 od 18,00 hodin v Chodově 

 

    Zapsal : Oldřich Dvořák 

    

 

. 


