
Zápis z jednání VV 15.1.2019 
 

22. 1. 2019 

Přítomni : Přibáň, Zekuciová, Sabadin, Dvořák 

Hosté : Matička, Zítka 

  

1/ Kontrola zápisu 

-vedení webu 

- ŘP přípravek Triner /představení/ 

- Technický ředitel M KKAS v hale 26.1. L. Pelcová 

- Gigant a víceboje měření  / časomíra ŠAK, nebo KV/ 

- doplňování údajů a opravy v brožuře 2019, v běhu 

- dálka přípravek z prkna/čára 

- M. Lázně 14.5. 1. kolo atd. /odsouhlaseno Borsikem/ 

- filtr přípravek po ročnících 

- návrh LOGA KKAS 

- GDPR, info manažéra ČAS Dvořáka o aktuálním stavu 

- vyhlášení sportovců /kraje a města/, systém podávání návrhů /Sabadin/ 

- SCM /Strzapek ???/ 

  

Další : 

1/ předžactvo Praha 13.1. – Stromovka, velmi dobré hodnocení, placení, vyhlášení, bezpečnost atd. 

  Časomíra, kancelář, finančně vyrovnané 

Pro letní sezónu odhlasováno : dálka z prkna či od čáry 

2/ M KKAS Praha 26.1. 2019 Praha – Stromovka 

-Činovníci – ředitel-Dvořák,  T ředitel – Pelcová  vyhlašování – Zekuciová E., Zekuciová A, 

Zítka  TD - Tirala 

 Časomíra – 

 kancelář Smetana 

 rozhodčí /Adriana Dvořáková/ 

 medaile i pro plně neobsazené disciplíny 

 bez skoku o tyči 

 rozcvičování v tunelu, prezentace u vrchníků 

 KKAS startovné 50,- za závodníka, mimo kraj 100,- za disciplínu 

  

3/ Doplnění brožury  - družstva OMD 

4/ Přípravky SC Start-  KKAS navrhne zářijový termín /po 10.9./ 

  

5/ Olympiáda  dětí a mládeže Jablonec / Liberec -  Zekuciová 



Výběr po závodech 27.4. Cheb, 1.5. K.Vary 5.5. Tretra Chodov a 14.5. M. Lázně 

Dotace z programu na přípravu sportovců /návrh KK je 33 000,-/, 

  

6/  VH KKAS , termín 19.3.2019 v Chodově od 18,00 Restaurace u známých 
/Dvořákova ul. Chodov/, obešle kluby, max. 20 osob 

Delegáti : Ostrov, Triatlet a Union Cheb - 2 delegáti 

                  Ostatní kluby po jednom delegátu 

7/ Sabadin-odeslány podklady na soud /KKAS / 

 KÚ dotace- otevřené systémy /sport. akce, sport. aktivity dětí a mládeže, podpory údržby sport. zařízení, 
podpora vrch. sportu, strukt. prof. sportu/, termín do28.1. 

 Zekuciová – letní olympiáda, Flaška, Zek., Markusková, Pelcová 

 Nominace na základě – závody a tabulky 

 Školení trenérů TAP zajistí Zekuciová (zájem/ 

Dvořák – vybavení oblečení rozhodčích 

-Olympiáda v Rusku /Zekuciová/, individuální akce 

-GDPR info na kluby 

Zítka – Dočkal rezignoval na f. předsedy ŠAK Chodov 

Zítka do brožury 773778396, opravit doplnit 

Ředitel Smolničáku Zítka 

Údaje ŠAK Husova 1094 

  

Příští jednání VV KKAS 

26.2. VV KKAS od 18,00 v Chodově         Zapsal : Oldřich Dvořák 

 


