Zápis ze schůze výboru KAS Vysočina – 14.5.2014
Přítomni:
Omluveni:

Fišera, Švec, Fišera
Kristinus, Tůma

1. Kontrola úkolů.
- oznámit rozpočty KCTM oddílům
- objednat dresy pro kraj

splněno
splněno

Fišera
Fišera

2. Výbor vzal na vědomí hodnocení školení trenérů.
- proškoleno bylo 13 nových trenérů

3. Výbor projednal mezikrajová utkání žactva.
14.6. Vlašim starší žactvo
Za každé společné krajské družstvo starších žáků a žákyň startují v každé disciplíně max. 2 závodníci a 1 štafeta
4x60 m žáků a žákyň a 1 společná štafeta 4x300 m. Start závodníka je povolen ve dvou individuálních disciplínách a
štafetě. Společné družstvo maximálně celkem 16 žákyň a 16 žáků.
60m, 300m, 600m, 2000m, 100m př., výška, tyč, dálka, koule, oštěp, disk, štafeta 4x60m a smíšená 4x300m
Vedoucí: Josef Vomela, Jiří Švec
Autobus zajistí Třebíč: Třebíč (8:30) – Velké Meziříčí (9:00) – Jihlava (9:30)
Návrh nominace předloží 7.6. výboru Svoboda.
22.6. Olomouc mladší žactvo
Start povolen pouze ve dvou individuálních disciplínách a štafetě (není povolen start na dvou tratích 300m a delších).
Počet členů v družstvu je max. 20 mladších žáků a 20 mladších žákyň. V každé individuální disciplíně mohou
z družstva nastoupit max. 3 závodníci.
60 m, 300 m, 1000 m, 60 m př., výška, dálka, koule, míček, smíšená 8 x 100 m
Vedoucí: zajistí Kristinus
Autobus zajistí Třebíč: Třebíč (7:00) – Jihlava (8:00)
Návrh nominace předloží 7.6. výboru Svoboda.

4. Výbor vzal na vědomí rezignaci Marka Nekováře na funkci řídící soutěže.
- nového řídícího navrhne Kristinus

5. Výbor projednal přípravu na KP ve vícebojích.
- 7. a 8.6. Pacov
- technický delegát: Pavel Svoboda
- příspěvek pro pořadatele 8 000 Kč

6. Výbor projednal přípravu KP mužů, žen, juniorů a dorostu.
- 15.6. Pacov
- technický delegát: zajistí Kristinus
- příspěvek pro pořadatele 8 000 Kč

7. Různé.
- do 30. května podat návrh na ocenění KASu dlouholetých činovníků při příležitosti životního jubilea
- výbor vzal na vědomí výsledky jednání na KÚ ohledně KCTM
- výbor schválil proplacení cestovních nákladů na seminář o KCTM

Příští schůze 7.6. v 19 hodin, Pacov
Další schůze: 27.8., 17.9., 15.10., 3.12.
Zapsal: Vratislav Fišera

