Zápis ze schůze výboru KAS Vysočina – 12.10.2016
Přítomni:
Omluveni:

Fišera, Tůma, Kliner, Novák, Šimůnek

1. Kontrola úkolů.
- závěrečný zpravodaj řídících pracovníků (neposlal Jaroš)
- zajistit termín haly
- zajistit termín a místo k vyhlášení Atleta Vysočiny
- oddíl nahlásit jubilanty
- poslat seznam zájemců na školení rozhodčích
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2. Výbor kooptoval Františka Šimůnka.
- od 1.1.2017 bude mít na starosti KCTM
- sekretářem KAS Vysočina byl zvolen Josef Novák

3. Výbor projednal návrh termínovky na rok 2017.
- KP v hale, víceboje, muži a ženy, starší a mladší žáci, přespolní běh, 10 000 m
- KPD muži, ženy, junioři a juniorky – 2 kola
- KPD dorostenci a starší žactvo – 4 kola
- KPD mladšího žactva – 5 kol
- závody přípravek – 5 kol
- chybí termíny mezikrajových utkání

4. Výbor schválil členy KCTM pro rok 2017.
- limity splnilo 41 závodníků (13 kluků a 28 dívek)
- další upřesnění po skončení halové sezony

5. Výbor projednal vyhlášení ankety Atlet Vysočiny 2016.
- ozvučení, program, medaile, plakety, kalendáře, ceny - Fišera
- moderování – Novák
- občerstvení - Kliner

6. Výbor projednal přípravu na mezikrajové utkání mladšího žactva.
- nominaci po vydání propozic - Kliner
- vedoucí výpravy Fišera, trenéři SpS Jihlava a SpS Třebíč

7. Výbor projednal čerpání příspěvků na soustředění na rok 2016.
- 56 200 Kč z 96 000 Kč na soustředění (58,54%)
- oddíly byly upozorněny e-mailem

8. Výbor projednal příspěvky oddílů na pořádání KPD.
- příspěvky oddílů na KPD
Třebíč (12 800), Jihlava (12 450), Pacov (4 850), Jemnice (3 600), Humpolec (3 800), Velké Meziříčí (7 750),
Havlíčkův Brod (1 350), Nové Město (2 800), Ledeč (150)
- příspěvky KAS na pořádání KPD
Třebíč (15 000), Pacov (15 000), Humpolec (13 000), Nové Město (5 000), Jihlava (15 000), Velké Meziříčí (4 000)

9. Výbor projednal přípravu na KP v přespolním běhu
- diplomy a medaile předány Tůmovi
- technický delegát - Josef Novák
- propozice – Atletika Jihlava
- příspěvek na organizaci 2 000 Kč

10. Výbor projednal termín valné hromady a STK.
- valná hromada se uskuteční ve středu 7. prosince v 18 hodin v Jihlavě

11. Různé
- Běžecký pohár mládeže je určený pro registrované závodníky v ČAS
- vedoucí výpravy na LODH Fišera

Příští schůze: 7.12.
Další schůze: 11.1.
Zapsal: Vratislav Fišera

