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Zápis ze schůze výboru KAS Vyso
Přítomni:  Fišera, Pytlíková, Novák, 
 
1. Kontrola úkolů. 
  - anketa Atlet Vysočiny  
  - vystavení faktur na příspěvek na po
 

2. Výbor vzal na vědomí zrušení mezikrajových utkáních
      

3. Výbor vzal na vědomí výsledky ankety Atlet Vyso
  - plakety pro 3 nejlepší dospělé a žactva Fišera
  - poukazy Fišera 
  - rozvezení plaket Tomek 
 

4. Výbor projednal návrh termínů závod
  - ověřit na ČAS poslední variantu termín
  - projednat pořadatelství s oddíly Tomek

 
5. Výbor vzal na vědomí hospodaření KCTM k 10.11.2020
  - příjmy 175 000 Kč 
  - výdaje 202 000 Kč 
     

6. Výbor vzal na vědomí nákupu investic.
 - ukazatel času KAS - splněno 
  - stojany na skok o tyči Velké Meziř č
  - překážky Jaroměřice nad Rokytnou 

 
7. Výbor projednal přípravu jednání komise STK.
  - termín prosinec, podle situace poč
  - návrhy na změny pošlou oddíly do 30.11. Tomkovi
 

8. Výbor vzal na vědomí výsledky oponentur
  - TJ Spartak Třebíč – kladné hodnocení
  - Atletika Jihlava - nedodala výsledky test
  - TJ Slavoj BANES Pacov - velký poč
  - TJ Sokol Velké Meziříčí – kladné hodnocení
  - SCM - návrh na zařazení 17 atletů
 

9. Různé 
  - Atletika Jemnice – změna výboru 

 

 

 

 
 
 
Termíny schůzí:  2.12. 
Zapsal: Vratislav Fišera 

KRAJSKÝ ATLETICKÝ SVAZ VYSOČINA
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