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Zápis ze schůze výboru KAS Vysočina – 2.5.2018 
Přítomni:  Fišera, Rosa, Pytlíková, Novák 
Omluveni: Kliner 
 
1. Kontrola úkolů. 
 - zjistit stav atletiky v Havlíčkově Brodě (trenéři, rozhodčí, přípravka)splněno  Rosa 
  - školení rozhodčích     splněno  Pytlíková 
 - školení trenérů      splněno  Kliner 
 - nákup triček      trvá  Fišera   

 
2. Výbor vzal na vědomí hodnocení školení rozhodčích.    Pytlíková 
  - vyškoleno bylo 19 rozhodčích    
 

3. Výbor vzal na vědomí hodnocení školení trenérů.    Kliner 
  - vyškoleno bylo 15 trenérů žactva 
  

4. Výbor vzal na vědomí hodnocení Běžeckého poháru mládeže.  Rosa 
  - přehled o počtech startujících 
  - co se podařilo - zvýšený zájem o závody mladšího žactva 
  - co by šlo zlepšit - zvýšit počet startujících v kategorii starších žáků 
 

5. Výbor projednal nákup a potisk triček .     Fišera 
  - 50 kusů triček s logem KAS 
 - tričko zdarma obdrží závodníci SCM a ti z KCTM, kteří byli členy v roce 2017 a 2018 
 

6. Výbor projednal přidělení sady na vážení a měření.    Fišera 
  - za sadu bude zodpovídat Ondřej Rosa 
  - sada bude použita na závodech ČAS pořádaných v kraji 
 - na KP mužů a žen Jihlava 
  - na požádání oddílů 
 

7. Výbor projednal přípravu KP ve vícebojích a KP mužů a žen.   Rosa 
  - medaile a diplomy Fišera 
  - předávání cen víceboje - Kliner, KP mužů a žen - Rosa 

 

8. Příprava na mezikrajové utkání staršího žactva.    Kliner 
  - v neděli 17.6. pořádá Atletika Jihlava 
  - nominace  10.6. Kliner 
  - trenéři - Veleba, Vítovský, Urban 
 

9. Výbor vzal na vědomí informaci o dotaci ČAS na rok 2018.   Fišera 
  - 35 000 Kč školní soutěže 
  - 433 753 Kč na činnost, sportovní soutěže, pronájmy 
 

10. Výbor vzal na vědomí informaci o čerpání prostředků KCTM.  Fišera 
  TJ Spartak Třebíč - 1 500 Kč, Velké Meziříčí - 11 000 Kč, Nové Město - 5 200 Kč 
 

11. Informace od krajského manažera.      Rosa 
 - pomáhat oddílům 
  - nepřádávat svoji práci ostatním 
  - pomáhat na závodech pořádaných v kraji 
   

12. Výbor schválil:        Fišera 
  - výbor schválil proplacení faktury za brožury 
  - výbor schválil řídícím soutěží 500 Kč (zpravodaj do 2 prac. dnů, do 5 50%) 
  - 17.11. seminář rozhodčích 2. a 3. třídy 
  - výbor schválil nákup 100 kusů nových pravidel  
 

Příští schůze: 22.8. 
Další schůze: 17.10. 
Zapsal: Vratislav Fišera 


