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

Zápis ze schůze
ze výboru KAS Vysočina
Vyso
– 20. 3. 2019
Přítomni:
Omluveni:

Fišera, Pytlíková, Kliner
Novák (nemoc), Rosa (dovolená)

1. Kontrola úkolů.
- úprava brožur
- řídící soutěží
- hlavní rozhodčí
- ředitelé závodů
- propozice smíšená družstva mladšího žactva
- poslat na ČAS
AS informace o valné hromadě
hromad

splněno
splněno
splněno
splněno
splněno
splněno

2. Výbor vzal na vědomí
domí hodnocení KP v hale.

Fišera, Rosa
Fišera
Fišera
Pytlíková
Fišera
Fišera
Fišera

Novák

- organizace - úklid po skončení
ení závodů,
závod boty
- kvalitní práce rozhodčích
- velká účast
- náměty na zlepšení – úklid haly po skončení
skon
závodu technickou četou

3. Výbor schválil konečnou
nou podobu termínů
termín závodů v roce 2019.

Fišera

- KP a KPD doplněné o veřejné
ejné závody oddílů
oddíl

4. Výbor projednal soutěž Běžecký
žecký pohár mládeže.
- nominace na celostátní finále BP
- řídící soutěže
- tisk brožury, plakátu
- vyvěšování banneru

Fišera
Rosa
Rosa
Fišera

5. Výbor projednal soutěžž Liga Vysočiny
Vyso
přípravek.
- dvě skupiny, 4 závody, medaile, kdo se zúčastní
zú
všech závodů
- řídící soutěže
- medaile, diplomy
- vyvěšování banneru

Rosa
Rosa
Fišera

6. Výbor projednal přípravu závodů KP a KPD
- výbor schválil brožuru Atletické soutěže
sout
2019
- tisk brožury

Rosa
Fišera

7. Výbor schválil výrobu bannerů a samolepek

Fišera

- KAS Vysočina
- Běžecký pohár mládeže
- Liga Vysočiny přípravek
- samolepkami označitit majetek KAS (překážky,
(p
reproduktory, větroměr, výška přípravka)

8. Výbor vzal na vědomí
domí informace z jednání p
předsedů KAS.
- jednání proběhlo 9.3. v Kladně
- dvojí řízení krajské atletiky (ČAS
AS - KAS - oddíl x ČAS - manažer - oddíl)
- neinformovanost o činnosti Času
asu (p
(předsednictvo, sekretariát, manažeři, komise)
- schůzka předsedů KAS 2 x do roka
- zrušení třídenního MČR

9. Výbor projednal přípravu školení a doškolení rozhodčích
ro

Pytlíková

- 30.3. Havlíčkův Brod (lektořii Pytlíková,
Pytlíková Fišera, Tůma)
- 13.4. Třebíč (lektoři Pytlíková, Fišera, Tůma)
T
- 14.4.? Nové Město na Moravě

10. Výbor projednal přípravu
ípravu nových stránek

Fišera

- výbor byl seznám s návrhem nových stránek KAS Vysočina
Vyso
- výbor schválil odměnu za vytvoření
ení nových stránek
- výbor schválil měsíční odměny
ny za aktualizace stránek

11. Výbor vzal na vědomí příspěvek
vek ČAS na činnost.

Fišera

- 457 756 Kč (z toho 15 000 Kč na školní soutěže)
sout

13. Různé
- výbor schválil účast předsedy
edsedy na jednání 9.3. v Kladně
- nabídka pořadatelům závodů přípravek
ípravek na zapůjčení
zap
překážek

Termíny schůzí: 10.4.,
.4., 22.5., 12.6., 21.8., 6.11., 11.12.
Příští schůze: 10.4.
Zapsal: Vratislav Fišera

Fišera

IČ: 70923060
tel.: 606 748 153

