Zápis ze schůze výboru KAS Vysočina – 3.12.2014
Přítomni:
Omluveni:

Fišera, Tůma, Kliner, Švec
Kristinus

1. Kontrola úkolů.
- rozeslat limity na LOHDM
- upozornit oddíly, kteří nečerpaly peníze za soustředění
- připomínky k brožuře 2015
- vyhlášení ankety Atlet Vysočiny 2014

splněno
splněno
trvá
splněno

Fišera
Švec
Kristinus
Fišera, Švec

2. Výbor vzal na vědomí výsledky oponentur SG, SCM a SpS.
- SG Jihlava (Švec)
- SG Nové Město na Moravě (Hubáček - omluven)
- SCM Vysočina (Kliner)
- SpS Třebíč (Vomela)
- SpS Jihlava (Kristinus)

3. Výbor vzal na vědomí zařazení atletů do SCM na rok 2015.
- zařazeno 22 závodníků
- asistenti Švec, Vomela, Vaněk
- formuláře na soustředění

4. Výbor projednal přípravu na KP v hale.
- sobota 17. ledna Praha - Strahov
- rozhodčí: Jihlava 19, Třebíč 7 + 10 technická četa, Nové Město 2, zdravotnice Jihlava
Tůma
- možnost z časových důvodů v technických disciplínách 3 pokusy + 1 finálový (technický delegát + ředitel závodu)
- důraz klást na běhy (schopný pomocník startéra)
- tyč muži - 270, 290, 310, 330 a dále po 10 cm
- tyč ženy - 200, 220, 240, 260, 280 a dále po 10 cm
- výška muži - 160, 165, 170, 175, 180 a dále po 3 cm
- výška ženy - 130, 140, 145, 150 a dále po 3 cm
- výška žáci - 145, 150, 155, 160, 165 a dále po 3 cm
- výška žákyně - 125, 130, 135, 140, 145, 150 a dále po 3 cm
- na dálce je prkno 3 m od doskočiště

5. Výbor projednal návrh termínů závodů na rok 2015.
- návrh poslat k připomínkování oddílům

Kristinus

6. Výbor projednal obsah brožury Atletické soutěže 2015.
- definitivní znění poslat do 15. prosince Fišerovi

Kristinus

7. Výbor projednal návrh na zařazení do KCTM za rok 2015.
- 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
- seznam poslat oddílům
- vyžadovat do konce ledna plán termínu soustředění

8. Výbor projednal Běžecký pohár mládeže 2015
- 6 závodů, zrušena kategorie dorostu, závody rozděleny do dvou kategorií, za účast bod

9. Různé
- seminář rozhodčích II. a III. třídy bude v březnu 14.3. v Jihlavě
- školení rozhodčích II. třídy bude 18.4. v Třebíči
- měřit časy na KP v přespolním běhu
- výbor schválil proplacení cestovného předsedy na jednání výboru ČAS
- výbor schválil proplacení cen a občerstvení na akci Atlet Vysočiny 2014

Příští schůze 14.1. v 16:30 hodin, Jihlava
Další schůze:
Zapsal: Vratislav Fišera

Kliner
Kliner

