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Zápis ze schůze výboru KAS Vyso
Přítomni:  Fišera, Pytlíková, Novák,
Omluveni: Kliner 
   
 
1. Kontrola úkolů. 
  - nákup nových krajských dresů 
  - předání cen Atlet Vysočiny 2020 
 

2. Výbor vzal na vědomí přípravu mistrovství kraje
 - 28.8. MK staršího a mladšího žactva
  - nové diplomy, medaile - Fišera 
  - 19.9. MK přípravek přeloženo do Tř
      

3. Výbor projednal školení trenérů žactva
  - přeloženo na 2. a 3.10. - Kliner 
 

4. Výbor projednal školení rozhodčích
  - 10.10. školení rozhodčích II. třídy 
  - 24.10. školení rozhodčích III. třídy
 - přihlášky přes internet - Fišera 

 
5. Výbor schválil nákup materiálu pro oddíly
 - TJ Spartak Pelhřimov (6 startovních blok
  - TJ Jiskra Humpolec (stojany na skok vysoký)
  - TJ Sokol Velké Meziříčí (větroměr
 - TJ Nové Město na Moravě (6 startovních blok
     

6. Výbor projednal přípravu na mezikrajové utkání mladšího žactva
 - v úterý 28.9. Olomouc 
  - autobus Třebíč (6:30), Jihlava (7:15), Velké Mezi
  - nominace - Kliner 

 
7. Výbor projednal přípravu soustředě
  - termín závodu 11.12. 
  - soustředění 3. - 5.12. Veletov - Kliner
  - nominace - Kliner 
 

8. Výbor vzal na vědomí kontrolu evidence 
  - požádat kluby, aby si daly evidenci do
 

9. Výbor projednal čerpání příspěvků
  - čerpáno 45 000 Kč ze 123 000 Kč
  - poslat e-mail oddílům, které nečerpaly 

 
10. Různé 

-  výbor vzal na vědomí posunutí rekonstrukce jihlavského stadionu na září

-  výbor vzal na vědomí informace ohledně Středoškolského poháru

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Termíny schůzí:  3.11., 1.12. (8.12.)
Zapsal: Vratislav Fišera 
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KRAJSKÝ ATLETICKÝ SVAZ VYSOČINA 
Evžena Rošického 6,  
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