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Zápis ze schůze výboru KAS Vyso
Přítomni:  Fišera, Pytlíková, Kliner
Omluveni:  
 
1. Kontrola úkolů. 
 - medaile a diplomy přípravka  
  - tisk brožur   
  - bannery a samolepky  
 
2. Výbor vzal na vědomí hodnocení 
 - účast jako vloni, malý zájem starších žák
      
3. Výbor vzal na vědomí hodnocení 
  - výsledky a výkony ovlivnilo negativn
  - krajský rekord - Dreisig (mladší žáci)
  - šance na MČR - Dreisig, Všetečková, Havlí
 
4. Výbor vzal na vědomí hodnocení 
  - pozváno 18 škol, účast 14 (2 se omluvily)
  - organizačně dobře zvádnuto  
  - připomínky k programu zaslány Purmanové
     
5. Výbor vzal na vědomí hodnocení 
  - pozváno 24 škol, účast 23 (1 se omluvila ráno)
  - organizačně dobře zvládnuto 
 - nepřijatelné podmínky AŠSK (poč
  - připomínky k přihlašování a hledání výsledky poslány Purmanové
 
6. Výbor vzal na vědomí situaci kolem atletických kroužk
 - doposud neevidujeme v kraji žádny
                - vytipovat a oslovit školy v kraji (Tř
 
7. Výbor projednal přípravu na Olympijské hry d
  - návrhy od oddílů do 22.5. 
  - výběrová komise - Fišera, Kliner, Rosa
 - uzavření přihlášek v neděli 26.5. 
  - oddíly budou seznámeny s nominovanými závodníky v pond
  - vedoucí: Fišera, trenéři Kliner, Pytlíková, Rosa
 
8. Výbor schválil pořadí investic v kraji
  - 1. doskočiště na tyč Třebíč (MČR víceboje, M
  - 2. doskočiště na tyč Jihlava 
  - překážky na stýpl Pacov (není investice)
 
9. Různé 
  - v kraji se uskuteční seminář dálka a trojskok, hledá se termín
  - kladně hodnoceno zapojení rozhod
  - školení rozhodčích 10.11. Jihlava
  - nakoupeny medaile na soutěž družstev a jednotlivc
 

 

 

Termíny schůzí:  21.8., 6.11., 11.12.
Příští schůze: 12.6. 
Zapsal: Vratislav Fišera 

KRAJSKÝ ATLETICKÝ SVAZ 
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