Zápis ze schůze výboru KAS Vysočina – 16.9.2015
Přítomni:
Omluveni:

Fišera, Tůma, Švec, Kliner
Kristinus

1. Kontrola úkolů.
- nákup dvou megafonů
- návrh nominace na mezikrajové utkání Olomouc
- návrh nominace na mezinárodní závody Dolní Bavorsko
- zjistit zájem o školení a doškolení rozhodčích
- nahlásit jubilanty (poslali H. Brod, Pacov a Třebíč)
- termín a místo vyhlášení ankety Atlet Vysočiny 20.11. v 17 hodin
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2. Výbor projednal přípravu na finále KPD mladšího žactva.
- Třebíč 19.9., medaile a diplomy Fišera
- za družstvo může startovat maximálně 20 závodníků
- starší závodníci nemohou startovat

3. Výbor projednal nominaci na mezikrajové utkání do Olomouce.
- výbor schválil nominaci na MU (zaslat oddílům a zveřejnit na webu)
- autobus Pacov (6:00) - Humpolec (6:30) - Jihlava (7:00) - Třebíč (7:40) - V. Meziříčí (8:00) - Olomouc
- dresy - Třebíč
- vedoucí trenér: Bohutínský Jaroslav
kontakt: bohutinskyj@seznam.cz, 723 364 387

4. Výbor projednal nominaci na mezinárodní závody Dolní Bavorsko.
- 3. a 4. října 2015
- 45 + 4 trenéři + 1 tlumočník + 1 řidič
- výbor schválil nominaci MU (zaslat oddílům a zveřejnit na webu)
- dresy - Třebíč
- autobus: Třebíč (6:00) - V. Meziříčí (6:20) - Jihlava (6:50) - křižovatka Pacov (7:45) - Eggenfelden
- vedoucí trenér: Jiří Kliner
kontakt: juras.kliner@seznam.cz, 736 750 380

5. Výbor projednal přípravu na školení a doškolení rozhodčích.
- na školení přihlášeno 53 rozhodčích a na doškolení 38
- 10.10. - školení rozhodčích - Jihlava v 9:00 hodin (Jihlava, Třebíč, Havlíčkův Brod, Ledeč)
- 14.11. - školení rozhodčích - Pacov v 9:30 hodin (Pacov, Humpolec)
- 24.10. - doškolení rozhodčích - Pacov v 9:30 hodin

6. Výbor projednal přidělení doskočiště na skok vysoký pro přípravku.
- zjistit zájem u oddílů

Švec

7. Výbor neprojednával protest p. Švece ohledně startu mimo soutěž některých závodnic.
- výboru nepřísluší rozhodování v této otázce, o protestu rozhodnou řídící soutěží

8. Různé
- zpracovat konečné tabulky soutěží družstev (30.9.)
Kristinus
- zpracovat poplatky za účast na KPD (30.9.)
Kristinus
- vystavit faktury za účast na KPD (15.10.)
Švec
- připravit návrh změn soutěžního řádu (14.10.)
Kristinus
- připravit přehled čerpání prostředků KCTM (14.10.)
Švec
- výbor vzal na vědomí oznámení Jirky Švece, že od příštího roku nebude dělat hospodáře

Příští schůze 14.10. v 17:00 hodin, Jihlava
Další schůze: 9.12.
Zapsal: Vratislav Fišera

