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Zápis ze schůze výboru KAS Vyso
Přítomni:  Fišera, Rosa, Pytlíková
Omluveni: Kliner 
 
1. Kontrola úkolů. 
 - nákup triček   
  - nákup nových pravidel  
 
2. Výbor vzal na vědomí hodnocení 
  - pochvala za organizaci Atletice Jihlava
  - výbor hodnotil vystoupení krajského družstva jako úsp šné
  - vítězky disciplín Pavla Kosielská a Tereza Škarková 
 
3. Výbor vzal na vědomí hodnocení 
  - závodu se zúčastnilo 88 atletů 
  - Tobiáš Dvorský splnil limit na ME17
  - 7 závodníků si vybojovalo postup na M
  
4. Výbor vzal na vědomí hodnocení 
  - ukázalo se správným krokem rozdělení do dvou skupin
 - sjednotit odměny na jednotlivých závodech (diplomy, medaile) 
 - kladně hodnoceny závody v Třebíči, Velkém Mezi í, Jihlav  a Humpolci
  - nedostatky v Pacově a v Novém Měst  na Morav
 
5. Výbor projednal přípravu na KP žactva
  - medaile a diplomy Fišera 
  - technický delegát - Novák 
  - předávání cen -Novák, Rosa 
 
6. Výbor projednal přípravu na finále KPD Pacov
  - maximální počty startujících v družstvu žactva 24
  - oddíl, který bude mít více závodník , m že ve finále postavit B družstvo
  - vítězové juniorské a dorostenecké kategorie postupují na M
  - první dvě družstva žactva postupují na M  (15.9. T ebí
 

7. Výbor projednal přípravu na KP přípravek ve čtyřboji
  - závodu se smí zúčastnit pouze ročníky 2007, 2008, 2009 a 2010
  - čtyřboj po jednotlivých ročnících 
  - štafety ročníky starší 2007 a 2008 a mladší 2009 a 2010
  - start jiných ročníků není dovolen 
 - technický delegát Ondřej Rosa 
 - medaile a diplomy Fišera 
  - vyhlášení výsledků Rosa, Novák 
 
8. Příprava soustředění mladšího žactva p ed MKÚ.
 - MKÚ 9.12. Praha? 
 - soustředění 23. - 25.11. Veletov 20

 

9. Výbor projednal nabídku na seminá  rozhod ích p i Kontinentální
  - výbor doporučil Pytlíkovou, Machovce, Veleb
 

10. Informace od krajského manaže
 - termíny školních závodů budou známy v září

   

11. Výbor schválil:   
 - zařazení Mikuláše Dreisiga do KCTM
 

 

 

Příští schůze: 17.10 
Zapsal: Vratislav Fišera 

KRAJSKÝ ATLETICKÝ SVAZ VYSOČINA
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ze výboru KAS Vysočina – 22.8.2018 
Rosa, Pytlíková, Novák 

   splněno  Fišera
   trvá  Pytlíková

 účasti na MKÚ.    Fišera
pochvala za organizaci Atletice Jihlava 
výbor hodnotil vystoupení krajského družstva jako úspěšné 
vít zky disciplín Pavla Kosielská a Tereza Škarková     

vzal na v domí hodnocení krajského přeboru ve vícebojích.  Fišera

splnil limit na ME17 
7 závodník  si vybojovalo postup na MČR 

hodnocení Ligy přípravek.    Rosa
ukázalo se správným krokem rozdělení do dvou skupin 
sjednotit odm ny na jednotlivých závodech (diplomy, medaile)  
kladn  hodnoceny závody v Třebíči, Velkém Meziříčí, Jihlavě a Humpolci 
nedostatky v Pacov  a v Novém Městě na Moravě 

na KP žactva.     Rosa

Výbor projednal p ípravu na finále KPD Pacov.    Rosa
maximální po ty startujících v družstvu žactva 24 
oddíl, který bude mít více závodníků, může ve finále postavit B družstvo 
vít zové juniorské a dorostenecké kategorie postupují na MČ 
první dv  družstva žactva postupují na MČ (15.9. Třebíč) 

projednal přípravu na KP přípravek ve čtyřboji.    Rosa
závodu se smí zú astnit pouze ročníky 2007, 2008, 2009 a 2010 

 
štafety ro níky starší 2007 a 2008 a mladší 2009 a 2010 

 

 

8. P íprava soust ed ní mladšího žactva před MKÚ.     Kliner

20 dětí a 5 trenérů) 

nabídku na seminář rozhodčích při Kontinentálním poháru. Pytlíková
výbor doporu il Pytlíkovou, Machovce, Velebu a Bohutínského  

era.      Rosa
termíny školních závodů budou známy v září 

     Fišera
za azení Mikuláše Dreisiga do KCTM 

KRAJSKÝ ATLETICKÝ SVAZ VYSOČINA 
Evžena Rošického 6,  

586 01 Jihlava  
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