KRAJSKÝ ATLETICKÝ SVAZ VYSOČINA
Evžena Rošického 6,
586 01 Jihlava
Spisová značka L 39758 vedená u Městského soudu v Praze
www.kasvysocina.cz
e-mail: fisera_vratislav@post.cz

Zápis ze schůze výboru KAS Vysočina – 14.3.2018
Přítomni:
Omluveni:

Fišera, Rosa, Pytlíková, Kliner, Novák

1. Kontrola úkolů.
- brožura přípravek
- termíny závodů 2018
- školení rozhodčích
- školení trenérů

splněno
splněno
splněno
splněné

2. Výbor vzal na vědomí hodnocení halové sezony.

Fišera
Fišera
Pytlíková
Kliner

Kliner

- na MČR získali atleti z Vysočiny šest medailí
- na MČR se probojovalo celkem 34 atletů
- překonáno dvanáct krajských rekordů v hale

3. Výbor projednal Brožuru Atletické soutěže 2018.

Fišera

- výbor schválil brožuru bez připomínek
- výbor schválil objednávku tisku brožur v počtu 50 kusů

4. Výbor vzal na vědomí informace o školení trenérů.

Kliner

- 7.4. v 9 hodin na stadionu v Třebíči
- přihlášeno 13 zájemců, stále je možné se ještě přihlásit
- poplatek za školení platí oddíly na základě faktury, jídlo na fakturu
- odměny lektorům v celkové výši 3000 Kč na základě dohody

5. Výbor vzal na vědomí informace o školení rozhodčích.

Pytlíková

- 17.3. v 9:30 hodin ve Velkém Meziříčí
- přihlášeno 26 zájemců
- poplatek za školení platí oddíly na základě faktury, jídlo na fakturu
- odměny lektorům v celkové výši 3000 Kč na základě dohody

6. Výbor vzal na vědomí informace k Běžeckému poháru mládeže.

Rosa

- řídícím pracovníkem Ondřej Rosa
- závodníkům se počítá pět nejlepších výsledků
- první závod 31. března v Třebíči

7. Informace od krajského manažéra.

Rosa

- účetní uzávěrka poslat na ČAS do 15.4.
- Štafetový pohár a Pohár rozhlasu - smlouva s pořadatelem, jak fakturovat
- nafotit oddílové dresy a zadat do registru oddílu
- zjistit stav atletiky v Havlíčkově Brodě (trenéři, rozhodčí, přípravka)

8. Výbor schválil návrh loga KAS Vysočina.
- výbor schválil nákup karikatury ježka

Příští schůze: 2.5.
Další schůze: 29.8., 17.10.
Zapsal: Vratislav Fišera

Fišera

IČ: 70923060
tel.: 606 748 153

