KRAJSKÝ ATLETICKÝ SVAZ VYSOČINA
Evžena Rošického 6,
586 01 Jihlava
Spisová značka L 39758 vedená u Městského soudu v Praze
www.kasvysocina.cz
e-mail: fisera_vratislav@post.cz

IČ: 70923060
tel.: 606 748 153

Zápis ze schůze výboru KAS Vysočina – 18.10.2017
Přítomni:
Omluveni:
Hosté:

Fišera, Tůma, Kliner, Novák
Šimůnek
Vít Rus, Petra Helešicová, Jiří Švec, Petr Veleba, Pavel Zajíc, Radek Vitovský

1. Kontrola úkolů.
- zajistit halu na KP 20.1.
- Atlet Vysočiny v pátek 1. prosince v 17 hodin
- příprava valné hromady středa 6. prosince
- dopis oddílům ohledně valné hromady

splněno
splněno
splněno
splněno

Kliner
Kliner, Tůma
Fišera
Fišera

2. Výbor projednal hodnocení SCM.
- návrh na zařazení 16 členů

3. Výbor vzal na vědomí zprávu o činnosti sportovních gymnázií.
- Jihlava - 4 trenéři, 19 studentů, 2 SCM
- Nové Město na Moravě – neposlali podklady a schůzky se nezúčastnili

4. Výbor projednal hodnocení sportovních středisek.
- Třebíč – 14 trenérů (6 přípravka), 106 členů, 35 (182) přípravka, 0 SG, 1 SCM, 7 KCTM
– doporučeno zvýšit podíl přímé trenérské činnosti
- Jihlava - 7 trenérů (4 přípravka), 56 členů, 62 přípravka, 5 SG, 1 SCM, 7 KCTM
- doporučeno zvýšení počtu členů v SpS
- Pacov – 5 trenérů (3 přípravka), 36 členů, 0 přípravka, 0 SG, 0 SCM, 1 KCTM
- od 1.1. 2018 Velké Meziříčí – 8 trenérů (3 přípravka), 32 členů, 60 přípravka, 0 SG, 1 SCM, 3 KCTM

5. Výbor projednal přípravu na vyhlášení výsledků ankety Atlet Vysočiny.
- v pátek 1. prosince v 17 hodin v gotickém sále jihlavské radnice
- pozvánky, ocenění, kalendáře, kulturní vystoupení, ozvučení
- občerstvení
- vyhlášení Běžeckého poháru mládeže
- ocenění dlouholetých funkcionářů, trenérů a rozhodčích

Fišera
Kliner
Novák
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6. Výbor schválil členy KCTM na rok 2018.
- skupina A 20 členů, skupina B 21 členů, možno doplnit po hale

7. Výbor projednal přípravu krajského přeboru v přespolním běhu.
- v sobotu 21. října v Jihlavě
- technický delegát určí pořádající oddíl
- diplomy a medaile předány pořádajícímu oddílu

8. Výbor projednal přípravu volební valné hromady a STK.
- ve středu 6. prosince v 18 hodin v Pivovarské restauraci v Jihlavě
- návrhy do výboru oddíly podávají oddíly do 15. listopadu
- klíč je dán stanovami (každý oddíl 1 delegát + na dalších 200 registrovaných závodníků 1 delegát) - celkem 20 delegátů
- pozvánka, zajistit místnost - Fišera

9. Výbor vzal na vědomí informaci o školení a doškolení rozhodčích.
- vyškoleno 30 nových rozhodčích, 6 doškoleno
- výbor schválil vyúčtování seminářů

10. Výbor projednal přípravu na mezikrajové utkání staršího žactva.
- sobota 9. prosince v hale
- nominace Kliner
- vedoucí Fišera, trenéři Švec, Veleba, Vitovský

11. Různé
- výbor schválil nákup pravidel atletiky (16 kusů)

Příští schůze: 6.12.
Zapsal: Vratislav Fišera

