
Spisová značka L 39758 vedená u Městského soudu v Praze
www.kasvysocina.cz                     

 
Zápis ze schůze výboru KAS Vyso
Přítomni:  Fišera, Rosa, Pytlíková
Omluveni:  
 
1. Kontrola úkolů. 
  - nákup nových pravidel  
  - výsledky KPD poslat na adresy podle brožury
   - odměny řídícím soutěží  
  - kalendáře, plakety a medaile na Atleta Vyso
  - zajistit sál a občerstvení na Atleta Vyso
 
2. Výbor vzal na vědomí hodnocení 
  - startovalo 44 atletů, medaile předány v 5 kategoriích z osmi
  - výbor hodnotí počet startujících jako neuspokojivý
  - projednat na STK - Rosa 
  - od příštího roku změna tratě - Pytlíková, Rosa
 
3. Výbor projednal přípravu soustřed
  - přihlásilo se z 26 pozvaných 23 
  - lektoři Fišera (dálka), Pytlíková (koule), Vitovský (p
  - v sobotu navíc Villertová (sprinty), Urban (výška)
  - odměna trenérům 1 000 Kč (Fišera, Pytlíková, Vitovský), 600 K
  - odjezd na MKÚ -   - autobus (Jemnice 7:00, T
  
4. Výbor projednal přípravu valné hromady
  - ve středu 12.12. v 18 hodin Jihlava (Pivovarská hospoda)
 - podklady pro valnou hromady dodat do 23.11.
 - počet evidovaných, registrovaných po oddílech a stadion
  - počet trenérů po oddílech - Kliner
  - počet rozhodčích po oddílech - Pytlíko
  - zajistit místnost a občerstvení - Pytlíková
 
5. Výbor schválil návrh termínové listiny na rok 2019
  - návrh zaslat k odsouhlasení pořádajícím oddíl
  - všem oddílům zaslat do 30.11. - Rosa
 
6. Výbor projednal hodnocení SpS a gymnázií
  - SCM - zařazeno 8 
  - gymnázium Jihlava 
    - 4 trenéři, 17 dětí, MČR - Pertlíková 2., M
  - gymnázium Nové Město na Morav
  - SpS Jihlava 
     - došlo k navýšení trenérů, počet d
  - SpS Třebíč 
     - došlo k navýšení trenérů, počtu 
  - SpS Pacov  
    - došlo k navýšení dětí v přípravce, snížení po
  - SpS Velké Meziříčí  
    - zvýšení počtu trenérů, zvýšení po
 

7. Výbor projednal podklady pro Rozvojový regionální plán
  - podpora oddílů - Bystřice n. P., Žď
  - bílá místa - Pelhřimov, Telč, Nám
  - rozhodčí - Havlíčkův Brod, Nové M
 
8. Výbor schválil     
   - odměnu ve výši 2 000 Kč za zpracování ro
  - výbor schválil nákup poukázek na Atleta Vyso
  - příspěvek Jihlavě na KP přípravek 
  - nákup propisek s potiskem 

 
 

 

 

 
Příští schůze: 10.12. 
Zapsal: Vratislav Fišera 

KRAJSKÝ ATLETICKÝ 
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ze výboru KAS Vysočina – 14.11.2018 
Rosa, Pytlíková, Novák, Kliner 

   v novém roce Pytlíková
výsledky KPD poslat na adresy podle brožury   splněno  Rosa 

   splněno  Fišera
e, plakety a medaile na Atleta Vysočiny   splněno  Fišera

erstvení na Atleta Vysočiny   splněno  Pytlíková

 KP v přespolním běhu.    
edány v 5 kategoriích z osmi 

et startujících jako neuspokojivý 

Pytlíková, Rosa    

edění mladšího žactva.    

i Fišera (dálka), Pytlíková (koule), Vitovský (překážky) 
v sobotu navíc Villertová (sprinty), Urban (výška) 

 (Fišera, Pytlíková, Vitovský), 600 Kč (Villertová, Urban) 
autobus (Jemnice 7:00, Třebíč 8:00, Velké Meziříčí 8:30, Jihlava 9:00) 

valné hromady .     
Jihlava (Pivovarská hospoda) 

podklady pro valnou hromady dodat do 23.11. předsedovi 
et evidovaných, registrovaných po oddílech a stadionů nebo školních hřišť - Rosa 

 
Pytlíková 
Pytlíková 

návrh termínové listiny na rok 2019 .    
ádajícím oddílům do 16.11. - Rosa 
Rosa  

SpS a gymnázií.      

Pertlíková 2., MČ 0 
sto na Moravě - neprojednáno, nedodali podklady 

et dětí v přípravce, snížení počtu členů, na MČR 4, na MČ 0, SG 5*, SCM 1

tu členů, počtu dětí v přípravce, na MČR 11, na MČ 2, SG 0, SCM 1

ípravce, snížení počtu členů, na MČR 1, na MČ 0, SG 0, SCM 0 

, zvýšení počtu členů, snížení počtu dětí v přípravce, na MČR 11, na M

Rozvojový regionální plán.    
ďár n. S., Chotěboř, Havlíčkův Brod 
ěšť n. O. 

v Brod, Nové Město n. M., Bystřice n. P., Chotěboř 

 
 za zpracování ročenky  

výbor schválil nákup poukázek na Atleta Vysočiny 
ípravek - 6000 Kč 

KRAJSKÝ ATLETICKÝ SVAZ VYSOČINA 
Evžena Rošického 6,  

586 01 Jihlava  

 

 

 

 

                                     IČ: 70923060                   
fisera_vratislav@post.cz                  tel.:  606 748 153                                               
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 0, SG 5*, SCM 1 

2, SG 0, SCM 1 

R 11, na MČ 1, SG 0, SCM 0 
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