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Zápis ze schůze výboru KAS Vyso
Přítomni:  Fišera, Pytlíková, Tomek
Omluveni: Kliner 
 
1. Kontrola úkolů. 
 - příprava LODM   
 - úprava soutěžního řádu  
  - vystavení faktur oddíly za školní sout

 
2. Výbor vzal na vědomí hodnocení vystoupení na LODM
 - výbor hodnotí účast jako velmi úspě
  - 6 medailí (2 zlaté, 2 stříbrné, 2 bronzové)
  - bodování krajů - 5 místo 
 - 1 NL, 5 KR, 29 PB 
      

3. Výbor projednal přípravu na Mistrovství kraje žactva
  - neděle 28.8. v Jihlavě 
  - náhradní Třebíč (rozhodne se ve č
  - diplomy a medaile Fišera 
 - pro udělení musí dokončit 3 závodníci z Vyso
 

4. Výbor vzal na vědomí stav rekonstrukce stadionu v Jihlav
  - termín dokončení nebyl 22.8. dodržen
 - chybí nalajnování stadionu (počasí)

 
5. Výbor projednal přípravu finále krajského p
  - v sobotu 3.9. v Jihlavě 
 - medaile Fišera 

 
6. Výbor projednal přípravu na Mistrovství kraje p
  - neděle 18.9. v Jihlavě 
 - diplomy a medaile Fišera 
   

7. Výbor projednal přípravu na finále KPD mladšího žactva
 - neděle 25.9. v Třebíči 
  - maximální počet v družstvu 20 atlet
  - medaile Fišera 
 

8. Výbor projednal přípravu mezikrajového utkání mladšího žactva
  - středa 28.9. Benešov 
  - autobus Fišera 
 - návrh nominace a trenéři Kliner 
 - dresy Fišera 
 

9. Různé 
  - Středoškolský pohár - krajské kolo 
  - okresní kola - Jihlava (21.9.), Třebíč
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Termíny schůzí:  9.11., 7.12. 
Zapsal: Vratislav Fišera 
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