Zápis ze schůze výboru KAS Vysočina – 14.10.2015
Přítomni:
Omluveni:

Fišera, Tůma, Švec, Novák
Kliner

1. Kontrola úkolů.
- zpracovat konečné tabulky KPD (do konce září)
- zpracovat poplatky za účast oddílů v KPD (do konce září)
- zaslat oddílům faktury za účast na KPD (do 15.10.)
- sehnat moderátora na vyhlášení ankety Atlet Vysočiny
- průběžné čerpání prostředků KCTM
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2. Výbor vzal na vědomí rezignaci Davida Kristinuse za člena výboru KAS.
3. Výbor kooptoval za člena výboru KAS Josefa Nováka.
4. Výbor projednal přípravu na KP v přespolním běhu.
- Jihlava 17.10.2015
- diplomy a medaile Švec
- přihlášky přes web (registrovaní závodníci) nebo přes přihlášku (přípravka)
- start a cíl závodu na stadionu Atletiky Jihlava

5. Výbor projednal přípravu na mezikrajské utkání staršího žactva.
- 28. listopadu Praha
- 60 m, 300 m, 1 000 m (800 m), 60 m př., výška, dálka, koule, tyč, 4 x 300 m
- v bězích 2 závodníci, v technických disciplínách jeden
- autobus zajistí Jemnice
- vedoucí výpravy - Josef Novák
- nominaci předloží Kliner (do 30.10.)
- dresy zajistí Třebíč

6. Výbor vzal na vědomí hodnocení účasti na mezinárodních závodech v Eggenfeldu.
- výbor hodnotí účast jako úspěšnou
- 43 závodníků + 4 trenéři (2 závodníci se omluvili)
- v družstvech jsme obsadili 3. místo (dorostenci 1. místo)
- výbor schválil proplacení cestovného (Nové Město n. M. - 1 200 Kč, Jemnice - 600 Kč) - Švec

7. Výbor vzal na vědomí zprávu o školení rozhodčích.
- Jihlava 10.10. - vyškoleno 23 nových rozhodčích III. třídy
- připsat absolventy do seznamu rozhodčích - Tůma

8. Výbor projednal přípravu schůze STK oddílů.
- termín: 9.12. Jihlava (místnost zajistí Švec)
- každý oddíl pošle na jednání jednoho zástupce, vedoucí trenéři SG, SpS, řídící soutěží
- projednání návrhu termínovky na rok 2016
- projednání pravidel pro přihlašování na závody
- změny ve vzorovém časovém pořadu
- hodnocení Běžeckého poháru mládeže
- příprava KP v hale
- řídící soutěží 2016 (Humpolec, Nové Město n. M.)
- oznámení soustředění a zpráva
- změny zapracovat do soutěžního řádu

9. Výbor pověřil Švece jednáním na ČUS ohledně služeb na rok 2016.
- za hospodaření SCM bude zodpovídat Jiří Kliner
- za hospodaření KCTM bude zodpovídat Jiří Švec

10. Různé
- plakety a kalendáře na vyhlášení Atleta Vysočiny zajistí Fišera, dárky Švec
- občerstvení, pozvat hosty, moderátora zajistí Švec
- výbor schválil proplacení dárku na mezikrajové utkání
- výbor schválil proplacení faktury za měření časů na krajských soutěžích družstev
- výbor schválil proplacení cestovného na jednání výboru ČAS Praha pro předsedu KAS
- výbor schválil nákup 50 kusů Pravidel atletiky
- výbor schválil příspěvky na telefon pro členy výboru

Příští schůze 9.12. v 17 hodin, Jihlava
Další schůze: 13.1.
Zapsal: Vratislav Fišera
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