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Zápis ze schůze výboru KAS Vyso
Přítomni:  Fišera, Pytlíková, Novák,
 
1. Kontrola úkolů. 
  - nákup materiálu pro oddíly  
  - školení trenérů   
 - školení rozhodčích  
 
2. Výbor přípravu volební valné hromady
 - 8.12. od 18 hodin Pivovarská restaurace
  - návrhy na předsedu a členy výboru podávají oddíly do 24.11.
  - pozvánku, počty delegátů (stejné jako na ja
  - podklady - evidence (Tomek), trené
  - řídící schůze Novák 
      
3. Výbor vzal na vědomí hodnocení sezony 2021
  - MČR jednotlivců 15 zlatých, 7 stříbrných a 8 bronzových, celkem 30 medailí!
  - liga družstva I. liga 2. místo Třebíč
 - MKÚ mladšího žactva 5 místo  
 
4. Výbor vzal na vědomí výsledky Bě
  - uskutečnila se pouze podzimní část
  - minimální zájem oddílů 
  - zvážit na VH pokračování soutěže
 - slavnostní vyhlášení ve středu 24.11. v
 
5. Výbor projednal přípravu ankety Atlet Vyso
 - návrh Kliner 
  - hlasovací lístky Fišera 
  - slavnostní vyhlášení předpokládáme na MK v
 - ceny Fišera 
     
6. Výbor vzal na vědomí průběh školení trenér
 - praktická část 2. a 3.10. v Třebíči 
  - vyškoleno 32 nových trenérů 
 
7. Výbor vzal na vědomí průběh školení rozhod
  - školení rozhodčích 2. třídy 10.10., test 11.10.
  - vyškoleno 18 rozhodčích  
  - školení rozhodčích 3. třídy 17.10., test 18.10.
  - vyškoleno 20 nových rozhodčích 
 
8. Výbor projednal přípravu krajského soust
  - 2. a 3. 12. Veletov, příjezd mezi 15
  - pozvánky Fišera 
  - vedoucí trenér Kliner, trenéři Tomek, 
 
9. Výbor vzal na vědomí přípravu Atletiky do škol
  - přihlášeno 14 škol, 12 trenérů, 1 fyzioterapeut
  - 6 hodin, brožury pro učitele 
  - sada až v prosinci 
 
10. Různé 

- výbor schválil odměnu lektorům školení trenér
- výbor schválil odměnu lektorům školení rozhod
- výbor schválil odměny řídícím soutě
- výbor schválil cestu předsedy na jednání p
- nominace na Finále Běžeckého poháru mládeže Kliner
 

Termíny schůzí:  1.12. (8.12.) 
Zapsal: Vratislav Fišera 

KRAJSKÝ ATLETICKÝ 
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