Zápis ze schůze výboru KAS Vysočina – 15.10.2014
Přítomni:
Omluveni:

Fišera, Tůma, Kliner, Švec
Kristinus

1. Kontrola úkolů.
- mezikrajové utkání

splněno

Fišera, Švec, Klinera

2. Výbor vzal na vědomí návrh na zařazení atletů do SCM na rok 2015.
- navrženo 24 závodníků

3. Výbor projednal přípravu na vyhlášení ankety Atlet Vysočiny 2014
21.11.2014 Jihlava
- ocenění Švec
- Atlet Vysočiny Fišera
- Běžecký pohár mládeže Švec
- moderátor Vomela
- kulturní program Fišera
- občerstvení Švec
- návrh zařazených atletů Kliner

4. Výbor projednal přípravu na KP v hale.
- sobota 17. ledna Praha - Strahov
- autobus s rozhodčími a pomocníky (Třebíč – Jihlava)
- stejný rozsah disciplín
- ve výšce stanovenou základní výšku není možné měnit!

5. Příprava brožury Atletické soutěže 2015.
- připomínky a návrhy do brožury zašlete Kristinusovi

6. Výbor projednal činnost KCTM za rok 2014.
- uskutečnily se všechny přípravné a nominační závody
- uskutečnila se všechna plánovaná soustředění
- chybí vyúčtování soustředění z Jemnice, Pacova, Nového Města, BATT Nové Město, Humpolec,
Havlíčkův Brod, Velké Meziříčí
- zařazení do KCTM podle stejných pravidel + reprezentace kraje
- skupina A – do 8. místa na MČR na dráze nebo do 3. místa v hale
- skupina B – do 30. místa v tabulkách (mladší žactvo pětiboj)
a účast na MČR nebo krajská reprezentace 2014

7. Výbor schválil limity na Olympiádu dětí a mládeže 2015.
- disciplíny

mladší: 60m, 800m, 60m př., míček, výška, dálka, 4x60m
starší: 60m, 300m, 1500m, 100m př., koule, výška, dálka, oštěp, 4x60m

8. Různé
- hodonocení činnosti SG, SpS Třebíč, SpS Jihlava, SCM Vysočina zaslat předsedovi do pátku 17.10.
– Švec, Vomela, Kristinus, Kliner
- hodnocení KCTM (členové, umístění na MČR, reprezentace kraje – Vlašim, Südstadt (starší), Olomouc (mladší) – Kliner
- rozeslat oddílům limity na Olympijské hry dětí a mládež 2015
- upozornit oddíly, kteří nečerpali příspěvek na KCTM - Švec

Příští schůze 3.12. v 15:30 hodin, Jihlava
Další schůze: 14.1.
Zapsal: Vratislav Fišera

