Zápis ze schůze výboru KAS Vysočina – 11.3.2015
Přítomni:
Omluveni:

Fišera, Tůma, Švec, Kliner
Kristinus,

1. Kontrola úkolů.
- přihlášky oddílů do soutěže družstev

do 15.3.

2. Výbor projednal hodnocení KP v hale.
- dobře zvládnuté závody i přes velký počet závodníků
- časový pořad dodržen až na skok vysoký
- ve výšce 8 pokusů, posunout v časovém pořadu ženy hned po skončení překážek
- vymezit prostor, kde závodníci budou, koupit dva megafony (Švec)

3. Výbor projednal konečné znění brožury Atletické soutěže 2015.
- tisk a výrobu 50 kusů brožury zajistí Fišera

4. Výbor projednal nominační závody na LODH.
- nominován může být pouze závodník, který má trvalé bydliště v Kraji Vysočina
- vedoucí trenér Jiří Švec
- závodník musí limity plnit na závodech v kraji Vysočina na oficiálních závodech podle brožury
- uzávěrka bude 9.5., hned potom trenérská rada předloží návrh nominovaných ke schválení výboru

5. Výbor projednal hospodaření KAS za rok 2015.
- příjmy
- výdaje
- zůstatek

838 786 Kč
674 394 Kč
164 392 Kč

6. Výbor projednal přípravu valné hromady KAS.
- ve středu 22.4. v 19 hodin Jihlava (místnost zajistí Švec)
- z každého oddílu bude pozván jeden zástupce + členové výboru
- zpráva o činnosti KAS (Fišera)
- zpráva o hospodaření (Švec)
- zpráva o činnosti trenérské rady (Kliner)
- zpráva o činnosti komise rozhodčích (Tůma)
- zpráva o činnosti STK (Kristinus)
- volba delegátů na valnou hromadu ČAS (26.4.)

6. Výbor projednal vyhlášku o povinných lékařských prohlídkách.
- za prohlídky zodpovídá oddíl

7. Různé
- doškolení rozhodčích II. a III. třídy - Jihlava 14.3. v 9 hodin na bazénu
- zájem oddílu Atletika Jihlava o školení III. třídy (na podzim)
- školení rozhodčích II. třídy - Třebíč 18.4. v 9 hodin ZŠ Benešova

Příští schůze 22.4. v 17:30 hodin, Jihlava
Další schůze: 13.5., 17.6., 26.8., 16.9., 14.10., 9.12.
Zapsal: Vratislav Fišera

Fišera

