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Zápis ze schůze výboru KAS Vyso
Přítomni:  Fišera, Pytlíková, Tomek
Omluveni:  
 
1. Kontrola úkolů. 
 - příprava MK žactva  
 - příprava KPD    
  - příprava MK přípravek ve čtyřboji 
  - příprava KPD ml. žactva  
 - příprava na MKÚ mladšího žactvo
 
2. Výbor vzal na vědomí hodnocení 
 - výbor hodnotí sezony jako velmi úsp
  - ODM - 6 medailí (2 zlaté, 2 stříbrné, 2 bronzové)
 - MČR - 42 medailí (11 zlatých, 16 st
 - MČR družstev - 4. místo TJ Spartak T
    
3. Výbor projednal přípravu na oponentury SpS
  - středa 30.11. v 16 hodin v Jihlavě
  - podklady nedodalo SpS Jihlava 
 
4. Výbor projednal přípravu vyhlášení ankety Atlet Vyso
  - pátek 9.12.2022 v 18 hodin na radnici v Jihlav
 - ceny Fišera - knihy jubilanti, plakety sportovci, první t
 
5. Výbor vzal na vědomí výsledky Bě
  - 6 závodů, 133 závodníků 
 - nezájem o soutěž z řad některých oddíl
 
6. Výbor vzal na vědomí hodnocení školení a doškolení rozhod
  - doškolení rozhodčích 5 lidí 
 - školení rozhodčích 14 lidí 
  - celkově malý zájem 
   
7. Výbor projednal přípravu účasti na finále 
 - sobota 26.11. Rumburk 
  - trenéři – Vitovský, Machovec, Hubá
  - doprava - domluví Tomek 
  - ubytování Klášter Jiřetín pod Jedlovou
  - dresy Fišera 
 
8. Výbor projednal přípravu společného soust
  - 2. - 4.12.2022 
  - pozváno 17 atletů 
 - vedoucí trenér Kliner, trenéři Tomek, Vomela,
 - odměny trenérům 
 
9. Výbor projednal přípravu na MKÚ staršího žactva.
 - sobota 10.12. Praha 
 - vedoucí Kliner, trenéři Tomek, Rosa, Pytlíková, Machotka
 - doprava - Třebíč (8:00), Velké Mezi
 - dresy Tomek  
 
10. Výbor vzal na vědomí průběh projektu Atletika do škol.
 - zapojilo se 11 škol, 11 trenérů a 1 
 
11. Výbor projednal přípravu valné hromady KAS Vyso
 - středu 7.12.2022 v 18 hodin v Pivovarské restauraci
 - podklady Fišera, Tomek, Pytlíková, Kliner
 - počty delegátů Fišera 
 - řízení Novák 
 
12. Výbor projednal návrh termínovky na rok 2023.
 - schváleno se změnami 
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13. Výbor projednal přípravu jednání
 - ve středu 7.12.2022 po skončení valné hromady
 - řízení Tomek 
 
14. Výbor projednal návrhy změn ligových sout
 - návrh 1 - nesouhlasíme se snížením po
 - návrh 2 – nesouhlasíme se soutěží profesionál
 
15. Výbor projednal navrhované změ
 - příspěvek ČAS na rok 2022 - 371 493 K
 - vybrané příspěvky za rok 2022 - 360 450 K
 - příspěvek ČAS na rok 2023 - 252 315 K
 - rozdíl - 119 178 Kč (-32%) 
 - výbor nesouhlasí s navrhovanými z
 
16. Různé 
  - výbor schválil proplacení auta na jednání p
  - nominace do ankety - MČR, umístě
   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Termíny schůzí:  30.11. 
Zapsal: Vratislav Fišera 
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ípravu jednání STK. 
ení valné hromady 

n ligových soutěží. 
nesouhlasíme se snížením počtu kol a s návrhem na soutěže mládeže  
nesouhlasíme se soutěží profesionálů s amatéry 

15. Výbor projednal navrhované změny ve financování KAS. 
371 493 Kč 

360 450 Kč 
252 315 Kč (70%) 

výbor nesouhlasí s navrhovanými změnami ve financování KAS 

výbor schválil proplacení auta na jednání předsedů krajů 11.11. v Kladně. 
R, umístění v tabulkách, výkon, reprezentace 
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