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

Zápis ze schůze
ze výboru KAS Vysočina
Vyso
– 16.1.2019
Přítomni:
Omluveni:

Fišera, Rosa, Pytlíková,
Pytlíková Novák, Kliner

1. Kontrola úkolů.
- nákup 30 kusů překážek 50-76
76 cm
- nákup notebooku

splněno
splněno

2. Příprava KP Vysočiny v hale .
- převzetí haly, nářadí, náčiní,
iní, ukazatele
- rozhodčí
- přihlášky, spolupráce s kanceláří,
í, vyhlašování
- medaile a diplomy

Fišera
Fišera

Fišera
Novák
Pytlíková
Rosa
Fišera

3. Výbor vzal na vědomí
domí výsledek obhajoby krajského manažera

Rosa

- plán rozvoje atletiky v kraji - dopracovat
- prodloužena smlouva o jeden rok

4. Výbor projednal přípravu soutěží
ží na příští
p
rok.
- úprava brožur
- řídící soutěží
- hlavní rozhodčí
- ředitelé závodů

Fišera
Rosa
Rosa
Pytlíková
Rosa

5. Výbor schválil účast TJ Znojmo v krajských soutěžích Vysočiny.
Vysočiny

Fišera

- mladší žactvo a přípravka
- případně starší žactvo bez možnosti postupu na MČ
M družstev

6. Výbor schválil technické delegáty na KP.
KP

Fišera

- KP v hale – Rosa
- KP ve vícebojích - Kliner
- KP muži a ženy – Novák
- KP smíšených družstev ml. žactva - Rosa
- KP žactva – Novák
- KP přípravek - Rosa
- KP v přespolním běhu – Rosa

7. Výbor schválil novou soutěžž KP smíšených družstev mladšího žactva

Rosa

- 8.6. v Jihlavě
- družstvo – max. 4 ml. žáci a 4 ml. žákyně
žákyn
- oddíl může postavit více družstev
- start jednotlivců mimo soutěžž je povolen
- každý závodník může
že startovat ve 2 disciplínách a štafet
štafetě
- bodování disciplín 11-9-8-7-6-5-4-3-2-1
- disciplíny - 150m, 800 m, výška, koule, oštěp,
ošt
4x200 m

8. Výbor schválil plán školení rozhodčích
rozhod

Pytlíková

- 30.3. v Havlíčkův Brod školení rozhodčích
rozhod
III. třídy
- 6.4. v Třebíči seminář rozhodčích
ích II. a III. ttřídy

9. Informace od krajského manažera
- poslat zápis z valné hromady a prezenční
prezen
listiny
- moderátor a řídící soutěží

Termíny schůzí: 10.4.,
.4., 22.5., 12.6., 21.8., 6.11., 11.12.
Příští schůze: 20.3.
Zapsal: Vratislav Fišera

Rosa

IČ: 70923060
tel.: 606 748 153

