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Zápis ze sch ůze výboru KAS Vyso čina – 24.1.2018 
Přítomni:  Fišera, Rosa, Pytlíková, Kliner 
Omluveni: Novák 
 
  
1. Kontrola úkolů. 
 - koupit projektor a plátno     splněno  Fišera 
 - zajistit volební valnou hromadu    splněno  Kliner, Novák, Fišera 
  - objednat autobus pro rozhodčí a technickou četu  splněno  Fišera 
 
2. Výbor vzal na vědomí hodnocení KP v hale. 
  - dodržena bezpečnost     
 - zúčastnilo se 486 atletů z 55 oddílů 
 - překonáno sedm krajských rekordů v hale    
 - dostatečný počet rozhodčích     
  - v příštím roce změnit pořadí běhů na 60 metrů     Fišera  
 
3. Výbor projednal formu soutěží přípravek na rok 2018. 
  - dvě skupiny - Liga Vysočiny přípravek (východ, západ) 
  - termíny závodů 13.5., 27.5., 17.6. 
  - disciplíny: 50 m, 50 m přek., 150 m, dálka, výška , dálka z místa, míček, raketka, medicinbal, překážková dráha, slalom,  
    člunkový běh, 4 x 60 m, 4 x 100 m 
  - samostatná brožura 
  - KP přípravek ve čtyřboji a štafetách 
  - kraj - medaile pro všechny děti, které se zúčastní tří závodů, diplomy a medaile pro nejlepší ve čtyřboji 
  - oddíl - doporučujeme odměnit tři nejlepší v disciplíně a pro všechny děti sladkost 
 - pro 4, proti 0, zdržel se 0 
   
4. Výbor schválil termíny závodů na rok 2018. 
  - doplnit  termínovku o závody přípravek     Fišera 
  - druhý víceboj ml. žactva - 150 m, koule, výška, oštěp a 4 x 60 m 
  - pro 3, proti 1, zdržel se 0 
 
5. Výbor schválil přidělení dětského doskočiště na výšku TJ Sokol Velké Meziříčí. 
  - pro 4, proti 0, zdržel se 0 
 
6. Výbor projednal plán školení trenérů a rozhodčích. 
  - školení trenérů žactva (podle zájmu oddílů)   7.4.    Kliner 
  - školení rozhodčích (podle zájmu oddílů) 17.3.    Pytlíková 
 
7. Výbor projednal plán termíny schůzí výboru. 
  -  14.3., 2.5., 29.8., 17.10. 
  - pro 4, proti 0, zdržel se 0 
 
8. Výbor vzal na vědomí výsledek řízení na funkci krajského manažera atletiky. 
  - od 1. února 2018 Ondřej Rosa 
 
9. Různé 
 - výbor schválil odměnu Pavlu Zajícovi za statistiku 
  - výbor schválil účast TJ Znojmo v KPD ml. žactva a přípravky 
  - technický delegát: KP víceboje (Kliner), KP muži a ženy (Novák), KP žactva (Novák), KP přípravek (Rosa)  
    a KP v přespolním běhu (Rosa) 
 
 
 
 
 
Příští schůze: 14.3. 
Další schůze: 2.5., 29.8., 17.10. 
Zapsal: Vratislav Fišera 


