Zpráva předsedy KKAS p. J.Přibáně od minulé VH (7.4.2015) za rok 2015
Výkonný výbor pracuje ve stejném složení tak, jak byl zvolen na volební
VH. - J.Přibáň – předseda, M.Zítka – sekretář, M.Sabadin – hospodář,
O.Dvořák – STK a rozhodčí, K.Matička – revizor.
Výbor se od loňské VH sešel na 10 schůzích a snažil se věcně řešit
všechny otázky spojené s fungováním atletiky v našem kraji. Myslím si že
práce VV se s konsolidovala a každý z členů výborů dělá svojí práci tak, že
druhý nejmenší kraj v ČR (máme 8 klubů) normálně funguje v rámci
daných možností. Chtěl bych poděkovat svým kolegům ve VV za jejich
práci a úsilí ve prospěch nejen VV, ale celé krajské atletiky.
Pochopitelně, že máme ve své práci rezervy, ale musím konstatovat, že
spousta věcí se vyřešila. Museli jsme si poradit s dalším „nápadem“ PKAS,
dělat v jiném termínu (v pátek) kola družstev staršího žactva, místa aby
starší žactvo bylo, jak to bylo po léta v „Gigantu“. Máme svoji soutěž pro
starší žactvo, jejíž organizace se dále vyvíjí. Vyplatilo se dělat svoje vlastní
halové mistrovství - a dokonce na Olympu - dopoledne mladší a starší
žactvo (uzavřeně) a odpoledne všechny zbylé kategorie - přes dorost až po
dospělé (otevřené). Velmi nám pomohla spolupráce s pražskými arbitry,
která prakticky neměla chybu a byla na vysoké úrovni! Poděkování za
spolupráci patří všem klubům, které pomáhají organizovat mistrovské
závody jednotlivců (přespoláky – střídavě Chodov a Ostrov, OMJ ve
víceboji mladšího žactva – M.Lázně) a mistrovské soutěže družstev
mladšího žactva (Chodov, K.Vary) a také závody předžactva (Cheb,
Chodov,K.Vary a Sokolov). Zlepšila se i kvalita webových stránek, hlavně
jejich aktuálnost, ale ještě naše výkladní skříň na tom mohla být lépe, což
administrátor M.Zítka ví. Libor Dočkal zuby nehty bojuje za početnější
obsazení SCM (letos zařazeno 12 atletů, ale opravdu nemá kde brát a je
tedy na nás, na trenérech ještě více zkvalitnit práci s dětmi.
KKAS po léta spolupracuje s PKAS. Nejdříve to bylo na základě
smlouvy o SZA (Sdružení Západočeská atletika), která byla jednostranně ze
strany PKAS vypovězena. PKAS začal spolupracovat s JKAS, ale přesto
spolu děláme některé mistrovské závody. Bylo to halové krajské mistrovství
předžactva, které bylo sice chaoticky organizované (opakované změny
časového programu a nevhodná forma přihlášek k závodu), ale svůj účel
závod splnil. VV KKAS uvažuje, že by toto mistrovství v rámci reciprocity
organizoval v příštím roce. Spolupracujeme na úspěšném mistrovství
jednotlivců mladšího a staršího žactva – tradičně ve Stříbře (letos 21.5.). Dá
se říci v trojkoalici se podílíme – hlavně finančně na dvoukolovém
„gigantu“(letos 7.5. v Klatovech a 3.9. v Písku) a na spojeném mistrovství

jednotlivců všech tří krajů (dorost, junioři a dospělí – letos 4.6. v Plzni). Ve
spolupráci s PKAS je také organizováno krajské finále mladšího žactva
(19.9 ??) a rovněž OMD mužů, kde startují kluby obou krajů.
Musím na této VH rovněž poděkovat sokolovské p.učitelce Lence
Kaloudové, která je garantem vůči ČASu za náš kraj, v organizování
Poháru rozhlasu a nově Štafetového poháru.
Atletické výsledky našeho kraje jsou tradičně na stránkách naší
„Atletické ročenky“. Karlovarský kraj se prezentoval (nijak slavně) na
mezikrajových utkáních mladšího a staršího žactva. Hlavně mrzela neúčast
a chyběla i omluva, některých mladých atletů a atletek resp. jejich klubů.
Na M-ČR za loňský rok a počítám k tomu i letošní M-ČR dorostu a juniorů
v hale jsme získali 15 medailí – dvě zlaté, šest stříbrných a sedm
bronzových. Na tomto zisku se podílelo pět klubů – SC Start Karlovy Vary,
AK Sokolov, SKP Union Cheb, ŠAK Chodov a TJ MDDM Ostrov. Krajská
atletika byla velmi úspěšná na loňské OH mládeže v Plzni, kde jsme patřili
ziskem medailí k oporám výpravy našeho kraje. Tým 14 atletek a 12 atletů
dokázal vybojovat 4 medaile (nejvíce v historii) – 1 x zlatou a tři bronzové
medaile) a ještě naši atleti byli 8 x ve finále. Určitě byl přínosem před OH
mládeže kemp v Chodově a i závod v K.Varech přinesl své ovoce V ročence
jsou napsána i čtyři jména nejlepších atletů v loňském roce. Dospělí – Jiří
Stehno (Chodov), junior Filip Litavský (SCSKV), dorostenec David Richter
a žák Matěj Nádhera(oba Union Cheb).
Stejně jako předloni, tak i loni jsou alfou a omegou finance KKAS, které
jsou „hlídané“ hospodářem p. M. Sabadinem a kontrolované revizorem
K.Matičkou. Loni jsme končili s přebytkem 101.067 Kč, což oproti roku
2014 o 14.134 Kč více. Smyslem KKAS není peníze hromadit ale účelně je
využívat – na rozhodčí, na medaile, na pronájmy a na dopravu na závody,
jako jsou mezikrajová utkání žactva. Musím konstatovat, že ČAS atletický
svaz v dostatečné míře dotuje naší činnost.
Dámy a pánové doufám, že letošní sezóna opět proběhne ke spokojenosti
nás všech, at´ jsme v roli funkcionářů nebo trenérů. Je to rok olympijský a
to znamená, že v příštím roce nás čeká volební HV. Musíme se na ní začít
připravovat už nyní, protože jaké zvolíme „bafunáře“, tak bude krajská
atletika v našem kraji vypadat.
Přeji Vám všem hodně zdraví a velkou míru psychických sil, aby atletika
v Karlovarském kraji byla alespoň na stejné úrovni jako byla loni, ne-li
lepší. Děkuji za pozornost.

