VV KKAS 28.3. 2017 -Chodov
Přítomni : VV -O.Dvořák,Zekuciová /host-SCM/,Zítka,Přibáň, Dočkal,Dvořák,Sabadin;
komise Matička

revizní

Program : 1/ Kontrola zápisu č.2/2017
2/Hodnocení OMJ-přípravek v hale 2017
3/ Brožura 2017
4/ Hodnocení VH KKAS
5/ Příprava závodů duben-květen 2017
6/ Různé
-Brožury, rozdání dalších výtisků zást. klubů, první část odeslána na kluby poštou.
-OMJ v hale přípravek, hodnocení výborné-bezpečnost, organizace, zvolení disciplín, rozhodčí,
vyhlašování.
- VV se pozastavuje nad neúčastí AK Sokolov, AC ML na OKJ přípravek v hale
-brožura 2017
1/ poznámky ve výsledcích u přípravek, u skoku z místa odrazu /důvod-statistika/
2/ provést škrt 6.6. /jsou jen přípravky/
3/ dodělat 1.5. KV rozpis + termín přípravek /SC Start/
4/ ŘP-přípravky /Denisa Dočkalová/. Odměna 500,-Kč/kolo
-časomíra z rozpočtu KKAS -Cheb 26.4. 29.4. Chodov 1.5. KV Víceboj ML, a všechna kola
OMD -ml. a st. žactvo/
-nedostatek informací a kvalita webu KKAS, stávající admin Zítka se vzdává vedení webu.
Úkol č. 1 vedení stránek KKAS hledá administrátora, během jednání vyřešenonová
administrátorka Denisa Dočkalová
-vyslovení nespokojenosti s prací sekretáře /zápisy VV, zápis VH, stránky KKAS atd.,, Zítka nabídl
rezignaci, zašle písemně KKAS. E. Zekuciové bude na příštím jednání VV KKAS kooptována do
VV.
-VH ČAS-změna delegáta, místo Zekuciové Petr Tirala. celkem 6 delegátů
- KKAS podporuje volbu Jacka Přibáně na fukci místopředsedy ČAS, Jaroslava Vébra za člena
revizní komise ČAS.
-Příprava závodů, rozpisy klubům i na ČAS /Cheb, Chodov, K.Vary, M.Lázně/
-KKAS upozorňuje kluby na povinnost uhradit soutěžní příspěvky do 15.4.2017 na účet KKAS.
-Kvalifikace a nominace /24 míst/ na LODM, nominační závody a disciplíny
-LODM-Připravit termín soustředění a zajistit ubytování /objednávka/
-LODM se koná v termínu 24.-29.6. v Brně.
-VH ČAS 22.4. společný odjezd v 7 hodin od KV Arény, Jaroslav Vébr -Jahodová 6,55
-Daňové přiznání KKAS podáno 28.3.2017
Příští jednání VV KKAS 25.04. v 17,30 v Chodově.
Jednání řídil : Jacek Přibáň předseda KKAS
Zapsal
: Oldřich Dvořák
Program :
1/ kontrola plnění úkolů / VV 28.3./
2/ informace z VH ČAS

3/ Zajíštění závodů
4/ Různé

