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Zápis ze schůze výboru KAS Vyso
Přítomni:  Fišera, Pytlíková, Tomek
Omluveni:  
 
1. Kontrola úkolů. 
  - školení trenérů   
  - školní soutěže   
 - Běžecký pohár mládeže  
 
2. Výbor vzal na vědomí hodnocení 
 - 7 účastníků všech tří závodů, 11 dvou závod
  - výbor hodnotí účast na poháru jako neuspokojivý
      
3. Výbor vzal na vědomí hodnocení MK v dlouhých b
  - zúčastnilo se 22 atletů ze sedmi oddíl
  - čekal se zájem z jiných krajů (Jihoč
 
4. Výbor projednal přípravu mimořádné valné hromady
  - 5.6. v Pacově (klubovna na stadionu v 9:30 hodin)
  - program : schválení účetní uzávěrky
  - KAS hospodařil se ztrátou 99 395,76 K
  - rozeslat pozvánky a počty delegátů
  - zveřejnit na stránkách KAS 
 
5. Výbor vzal na vědomí přípravu školních sout
 - Štafetový pohár - 4 okresy, 24 škol
  - Pohár rozhlasu 
 - Havlíčkův Brod (TJ Jiskra H. Brod) 
 - Jihlava (Atletika Jihlava), 4. a 5.5. 
 - Pelhřimov (TJ Slavoj BANES Pacov) 
  - Třebíč (TJ Spartak Třebíč), 16. a 18.5.
  - Žďár nad Sázavou (TJ Nové Město n. M.) 
  - výbor schválil změnu rozpočtu 
   
6. Výbor projednal přípravu na Ligu Vyso
 - předání diplomů a medailí pořádajícím oddíl
 
7. Výbor projednal přípravu vyhlášení výsledk
  - 30.4. před KPD v Třebíči 
  - zakoupit ve Sportisimo poukázky 3 x 2 000 K
  - předání cen Fišera, Kliner 
  - výsledky zveřejnit na stránkách - Fišera
 - poslat pozvánku oddílům - Fišera 
 
8. Různé 
  - nominační závod pro zájemce o úč
  - zvážit možnost uspořádat MK v hale spole
  - výbor zamítl žádost na doplnění 1.kola KPD o 100 m p
 - výbor schválil cestu předsedy do Žď
  
 
 
Termíny schůzí:  15.6., 24.8., 9.11., 7.12.
Zapsal: Vratislav Fišera 

KRAJSKÝ ATLETICKÝ SVAZ VYSOČINA
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