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Zápis ze schůze výboru KAS Vyso
Přítomni:  Fišera, Pytlíková, Novák,
Hosté:  Tomek 
Omluveni:  
 
1. Kontrola úkolů. 
  - Atletické výkony 2019  
 

2. Výbor projednal dosavadní průběh závod
 - KPD mladšího žactva – 2 kola, doř
  - KPD mužů, žen, juniorů, dorostu a žactva 
      

3. Výbor vzal na vědomí hodnocení KP muž
  - účast 131 atletů (2019 – 132 atletů
  - KP ve 35 disciplínách z 69 vypsaných (50,7%), minimální zájem žen, neobsazené disciplíny 800, 1500, 400 p
    4x100 

 
4. Výbor projednal přípravu na školení Elektronické propozice a 
  - termín ve středu 24.6. od 17 hodin
  - lektoři Fišera a Fišerová 
  - notebook, ideálně s nainstalovaným programem Atletická kancelá
 

5. Výbor projednal přípravu KP ve vícebojích
  - technický delegát Jiří Kliner  
  - diplomy, medaile Fišera 
 

6. Výbor vzal na vědomí dotaci ČAS na organizaci závod
  - dotace ČAS na soutěže 178 455 Kč

 

7. Výbor schválil časový plán registrace p
  - cílem je, aby všichni závodníci, kteř
  - výhody – využití Atletické kancelář
  - registrace starší přípravky, registraci mladších projednat na STK v prosinci
  - 1. etapa – ročníky 2009 a 2010 do 26.9.20
  - ? 2. etapa – ročníky 2011 a mladší do 31.3.2021 (povinné pro ú
  - školení Elektronické propozice a Atletická kancelá

 
8. Ostatní 
  - družstva mladšího žactva – 3 individuální disciplíny + štafeta
  - podpořit petici o dostavbě haly v Brn

 

 

 

 
Termíny schůzí:  15.1., 4.5., 17.6., 19.8., 
Příští schůze: 19.8. 
Zapsal: Vratislav Fišera 
 

KRAJSKÝ ATLETICKÝ SVAZ 
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ze výboru KAS Vysočina – 17. 6. 2020 
Novák, Kliner, Rosa  

    trvá  

ů ěh závodů 
2 kola, dořešit problém s pomocnými body    
, dorostu a žactva – 1 kolo 

  

domí hodnocení KP mužů, žen, juniorů, dorostenců a dorostenek 
132 atletů) 

69 vypsaných (50,7%), minimální zájem žen, neobsazené disciplíny 800, 1500, 400 p

ípravu na školení Elektronické propozice a Atletická kancelář.  
hodin v malé zasedací místnosti na ČUS Jihlava (bazén)  

nainstalovaným programem Atletická kancelář 

ípravu KP ve vícebojích 
  

ČAS na organizaci závodů 

455 Kč 

asový plán registrace přípravek v ČAS 
aby všichni závodníci, kteří chtějí závodit v krajských soutěžích, byli registrovanými závodníky
využití Atletické kanceláře při všech soutěžích, evidence účasti na závodech (Můj klub), statistika

ípravky, registraci mladších projednat na STK v prosinci 
níky 2009 a 2010 do 26.9.2020 (povinné pro účast na KP přípravek) 

níky 2011 a mladší do 31.3.2021 (povinné pro účast v krajských soutěžích přípravek)
školení Elektronické propozice a Atletická kancelář 

3 individuální disciplíny + štafeta 
haly v Brně 

, 17.6., 19.8., 16.9., 11.11., 2.12. 

KRAJSKÝ ATLETICKÝ SVAZ VYSOČINA 
Evžena Rošického 6,  

586 01 Jihlava  
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