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Zápis ze schůze výboru KAS Vyso
Přítomni:  Fišera, Pytlíková, Novák,
 
1. Kontrola úkolů. 
  - předání cen ankety Atlet Vysočiny 2021 v hale

 
2. Výbor projednal přípravu MK v hale
 - uzavřená soutěž pro oddíly z Vysoč
  - výběr Kliner, zveřejnit ve čtvrtek na stránkách KAS
  - požádat trenéry o pomoc jako rozhod
  - kontrola u vstupu - Tomek, Vlčková, Heres
  - nevyhodnocovat vítěze 
      

3. Výbor projednal přípravy brožur.  
  - doplnit do brožur připomínky - Fišera
  - změna názvu přípravek podle propozic
 - omezit počet pokusů ve skoku vysokém mladšího žactva na osm
  - v elektronické podobě poslat oddílů
 

4. Výbor projednal podání grantu KCTM
  - do 28.1.2022 
  - výbor schválil návrh rozpočtu 
  - rozšířit KCTM o nejlepší juniory (doplnit limity
 - počty členů KCTM - skupina A (17), skupina B (12), sk

 
5. Výbor projednal přípravu školení trenér
 - podle počtu, které nahlásí oddíly do konce února 
  - školení trenérů 
  - školení rozhodčích 3. třídy 
 - doškolení rozhodčích 2. a 3. třídy 
     

6. Různé 
 - workshopy dálka, výška a překážky
  - trenéři SCM 2022 - Jihlava (Pytlíková, Machovec, Suchá), Velké Mezi
    Pacov (Vaněk) 

 
 

Termíny schůzí:  12.1., 9.3., 27.4., 15.6., 24.8., 9.11., 7.12.
Zapsal: Vratislav Fišera 
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