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Zápis ze schůze výboru KAS Vyso
Přítomni:  Fišera, Pytlíková, Tomek
Omluveni: Novák  
 
1. Kontrola úkolů. 
  - poslat oddílům v elektronické podob
  - podat návrh grantu  KCTM  
 - zjistit zájem o školení a doškolení trenér
 
2. Výbor projednal hodnocení MK v hale
 - uzavřená soutěž pro oddíly z Vysoč
  - výběr Kliner, minimální škrty 
      
3. Výbor projednal přípravu Běžeckého poháru mládeže
  - garantem Josef Novák 
  - pořadí poháru zveřejňovat na stránkách KAS
 
4. Výbor projednal termíny školení a doškolení rozhod
  - trenér žactva - 14 zájemců (Kristinus)
  - školení rozhodčích 3. třídy - 10 zájemc
  - doškolení rozhodčích 2. a 3. třídy 
 
5. Výbor projednal přípravu školních závod
 - Štafetový pohár, Pohár rozhlasu, St
  - výbor schválil rozpočet na soutěže (pokud MŠ pošle kraj
  - Štafetový pohár - 3.5. Třebíč 
 - Pohár rozhlasu - 31.5. Třebíč 
  - Středoškolský pohár - podzim 
     
6. Výbor schválil vedení a trenéry na olympiádu d
 - Fišera - vedoucí výpravy 
  - Kliner - hlavní trenér 
  - Tomek, Pytlíková, Rosa 
 
7. Výbor vzal na vědomí stav rekonstrukce atletického stadionu v Jihlav
  - zahájení rekonstrukce plánováno na 
 
8. Výbor projednal doplnění termínovky o nomina
  - v rámci MK ve vícebojích v sobotu 21.5.
 - oddíly navrhují atlety - do 15.5. 
  - výběr v neděli 22.5., v pondělí zveř
 - výběr podle pořadí v českých tabulkách
 
9. Výbor projednal vyhlášení výsledků
  - zveřejnit výsledky na webu, ceny př
 
10. Výbor schválil členy KCTM na rok 2022 a rozpo
 - skupina A  - 29 atletů (4 000 Kč) 
  - skupina B - 17 atletů (2 000 Kč) 
  - skupina C - 7 atletů (1 000 Kč) 
  - jmenný seznam v příloze 
 
11. Různé 
  - výbor schválil změnu banky (Moneta)
 - na MČ družstev postupuje vítěz juniorské kategorie, první dv
  - výbor vzal na vědomí výsledek hospoda
  - výbor schválil zřízení datové schránky
 
Termíny schůzí:  12.1., 9.3., 27.4., 15.6., 24.8., 9.11., 7.12.
Zapsal: Vratislav Fišera 

KRAJSKÝ ATLETICKÝ SVAZ VYSOČINA
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