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Zápis ze schůze výboru KAS Vyso
Přítomni:  Fišera, Pytlíková, Tomek
Omluveni:  
 
1. Kontrola úkolů. 
 - příprava oponentur, Jihlava dodala podklady
 - příprava vyhlášení výsledků ankety
  - podklady pro valnou hromadu 

  
2. Výbor projednal výsledek ve finále b
 - Rumburk 26.11.2022 
  - 1. místo starší žactvo, 7. místo dorost, 13. místo mladší žactvo
 - výbor hodnotí účast jako velmi úspě
     

3. Výbor vzal na vědomí výsledky oponentur SpS
  - zlepšit počty aktivním členů ve všech st
  - nový výpočet příspěvků pro SpS -
 

4. Výbor projednal přípravu společného 
  - vedoucí: Tomek 
 - trenéři: Kliner, Tomek, Vomela, Vitovský
  - účast potvrdilo všech 17 atletů 

 
5. Výbor projednal přípravu vyhlášení výsledk
  - čtvrtek 1.12.2022 v 18 hodin 
  - moderátor - Milan Zeibert 
 - ceny a poukázky - Fišera 
 - host: primátor města Jihlavy Mgr. Petr Ryška
  - cestovné Skřivanová 

 
6. Výbor projednal přípravu valné hromady
  - středa 7.12 v 18 hodin 
 - pozvánky a počty delegátů Fišera
 

7. Výbor projednal přípravu mistrovství kraje v hale
 - neděle 29.1.2022 
  - přihlášky do čtvrtka 26.1.2022 
  - výběr závodníků do pátku 27.1.2022 
  - rozhodčí 
     - Třebíč - kancelář, kamera, technická 
    - Jihlava - diplomy, koule, dálka, zdravotník
    - Pacov - tyč 
     - Velké Meziříčí - výška 
     - Nové Město - běhy 
  - diplomy a medaile Fišera 
  - startovné pro ostatní kraje 150 Kč za disciplínu
 

8. Výbor projednal návrh termínovky na rok 2023.
 - zasláno pořádajícím oddílům k potvrzení termínu

 
9. Různé 
  - cestovné auto 1 km 6 Kč   
 

 

 

 

 

 

 

 

Termíny schůzí:  11.1. 

Zapsal: Vratislav Fišera 
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ze výboru KAS Vysočina – 30. 11. 2022 
omek, Novák, Kliner 

íprava oponentur, Jihlava dodala podklady   splněno  Kliner
 ankety    splněno  Fišera

   splněno  Tomek

projednal výsledek ve finále běžeckého poháru. 

dorost, 13. místo mladší žactvo 
ast jako velmi úspěšnou 

  

oponentur SpS.    
 ve všech střediskách 

- nesouhlas oddílů 

čného soustředění staršího žactva.     

i: Kliner, Tomek, Vomela, Vitovský (odměna 2000 Kč) 

ípravu vyhlášení výsledků ankety a běžeckého poháru. 

sta Jihlavy Mgr. Petr Ryška 

ípravu valné hromady. 

 Fišera 

mistrovství kraje v hale. 

 do pátku 27.1.2022 - Kliner, zveřejnění na stránkách KAS Vysočina 

, kamera, technická četa, hospodář, technický delegát, startér 
zdravotník 

startovné pro ostatní kraje 150 Kč za disciplínu 

. Výbor projednal návrh termínovky na rok 2023. 
m k potvrzení termínu 

KRAJSKÝ ATLETICKÝ SVAZ VYSOČINA 
Evžena Rošického 6,  

586 01 Jihlava  
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