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Zápis ze schůze výboru KAS Vyso
Přítomni:  Fišera, Pytlíková, Novák,
    
 
1. Kontrola úkolů. 
  - kontrola zaplacení příspěvků na Č
  - změna názvu KP jednotlivců na mistrovství
  - nákup fotoaparátu Nikon Z6  
  - vedení evidence účasti rozhodčích na závodech
 
2. Výbor vzal na vědomí stav nákupu nových dres
 - osloveny čtyři firmy, cenové nabídky 
  - vybrána firma Eleven 
  - 30 dívčích (22 TOP (4XS,10S,7M,1L, 8 dres
      
3. Výbor projednal školení trenérů žactva
  - 22 zájemců z toho 19 z kraje 
  - z důvodů koronavirových opatření 
  - nový termín podle situace 
 
4. Výbor projednal doškolení rozhodč
  - 54 zájemců 
  - proběhla teoretická část 
  - praktická část na závodech (upřesnit podle 
 
5. Výbor projednal Běžecký pohár mládeže 2021.
 - z důvodů koronavirových opatření se nemohla uskute
     
6. Výbor projednal přípravu letošní letní sezony
 - z důvodů koronavirových opatření se neuskute
  - výbor doporučuje, jakmile to situace dovolí, hned za
  - krajské závody začnou hned, jakmile do situace dovolí
 
7. Výbor projednal předání cen Atlet Vyso
  - předání cen ve čtvrtek 6.5. v 18 hodin 
  - Kubelík, Havlíček, Budig, Dreisig, Do
  - pozvánky rozešle Tomek 
  - občerstvení zajistí Pytlíková 
 
8. Výbor projednal natáčení medailonk
  - scénář, kamera, střih - Fišera 
 - Kubelík, Skřivanová, Škarková, Havlí
  - postupně přidávat další závodníky
 
9. Různé 

-  MČR víceboje - rozhodčí dohodnout s Třebíčí 
-  výbor bere na vědomí uzavření stadion
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Termíny schůzí:  9.6., 18.8., 3.11., 1.12. (8.12.)
Zapsal: Vratislav Fišera 
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