ZÁPIS č. 6

ze schůze výboru MSKAS ze dne 26. 8. 2021
která se konala v zasedací místnosti SSK Vítkovice

Přítomni: Kopecký, Korbel, Mařádek, Sobčíková, Šuška, Zvolánek
Omluveni: Feilhauerová, Sajdok, Ševčík, Szmeková
Hosté:
Valová

1) Kontrola plnění práce dle zápisu z jednání Výboru
ze dne 21. 6. 2021

2) Termínová listina - doladění

PROGRAM:

3) Metodika a rozhodčí - plánovaná školení
4) Upřesnění ﬁnančního příspěvku za pořadatelství KP
5) Navázání spolupráce se Slezským atletickým svazem
6) Různé

Ad 1)
- bod Memorandum o spolupráci - Memorandum bylo doplněno o připomínky SG
a Olympu, předseda MSKAS naplánuje a domluví schůzku k podpisu zainteresovaných
stran v termínu v termínu od 13. 9. do 24. 9. 2021 - zodpovídá T. Kopecký
- T. Kopecký informoval o návštěvách oddílů - zatím není velká odezva, ale ostupně se bude
realizovat dle požadavků
- T. Kopecký upozornil na potřebu zvát na zasedání výboru MSKAS členku Dozorčí rady ČAS
paní Zuzanu Markovou - zodpovídá O. Zvolánek

Ad 2)
- MMaS mladšího žactva se uskuteční dle plánu 18. 9. v Olomouci - J. Ševčík zavede
do termínové listiny
- KP v 3boji mladšího žactva - původně plánované pořadatelství Třincem odvoláno, osloven
byl Sokol Opava, rozhodnuto by mělo být 24. 8. - zodpovídá T. Kopecký
- Vrhačský pohár - Atletika Poruba připraví jeden mítink na závěr září - zodpovídá S. Šuška

- Krajský přebor staršího a mladšího žactva v přespolním běhu - říjen 2021 - T. Kopecký
osloví ve věci pořadatelství J. Nejezchlebu

Ad 3)
- Atleti KAAO ve věku 18 - 26 let budou dle prováděcích pokynů školeni jako Trenéři žactva - připravit školení TAP, případně workshop (oštěp, vrhy, výška a pod.)
- Projednat s Metodickou komisí ČAS doěkolení trenérů žactva a TAP , kterým po pěti letech
končí licence - M. Valová projedná s I. Rudovou do přítího jednání MSKAS
- školení rozhodčích - je potřeba oslovit nové instruktory a obnovit sbor školitelů zodpovídá J.Sobčíková
- ČAS připravuje školení rozhodčích - 2.třída Pardubice – říjen 2021, 1.třída listopad
Pardubice – termíny a podmínky budou upřesněny a vyvěšeny na stránkách ČAS
- ze strany MSKAS se připravuje školení rozhodčích III. třídy , bude včas oznámeno oddílům
zodpovídá J. Sobčíková

Ad 4)
- Finanční příspěvky za pořadatelství krajských přeborů pro příští rok - 10 000,- Kč
od MSKAS, návrh, aby pořadatel vybíral startovné za osobu. Nutno získat nové pořadatele,
platba startovného, které zůstane pořadateli + 10 000,- Kč od MSKAS je motivační prvek
pro pořadatele, který musí mít zájem KP uspořádat.
- Výbor MSKAS schvaluje proplacení již vydané faktury oddílu Atletika Kopřivnice
za uspořádání soutěže mladšího žactva - zodpovídá M. Mařádek
Schvalování proplacení vydané FA oddílu ATletika Kopřivnice
- HLASOVÁNÍ: pro 6, zdržel se 0, proti 0

Ad 5)
- S. Šuška představil návrh spolupráce se Slezským svazem atletiky v Polsku, potvrzen zájem
z Polské strany. V nejbližší budoucnosti určit termín jednání, připravit obsah jednání – návrh
společných seminářů, tréninků, společné závody, pokusit se o zisk dotace na příhraniční
spolupráci, úzká spolupráce s KAAO - zodpovídá S. Šuška

Ad 6)
- M. Mařádek informoval o rozhodnutí ČAS zpracovat a doplnit chybějící data v registru
(telefony, e-maily atd.) od členů oddílů. Po kontrole správnosti dat vyplynulo, že pouze 26
spolků má data v pořádku ( počet členů těchto spolků jsou 2 až 4 členové). Úprava dat by
měla proběhnout do konce září 2021. Výbor MSKAS s tímto datem nesouhlasí a bude
iniciovat prodloužení termínu do konce října 2021. Prodloužení termínu úzce souvisí
s náborem nových členů do oddílu v průběhu září. Předseda MSKAS žádá oddíly, aby
nedostatky v databázi napravily
- zodpovídá M. Mařádek
- T. Kopecký požádá vedení ČAS o posunutí termínu do konce října 2021
- informace o Středoškolském poháru – řeší se ﬁnancování, zatím není rozhodnuto.
Pohár Českého rozhlasu – připravuje se jednorázové ﬁnále v Uherském Hradišti v termínu
6.10.2021 – účastníky bude zvát ČAS

- Na MMaS v chůzi nebyly pořadatelem předány závodníkům medaile, ač je měl pořadatel
k dispozici (diplomy byly předány), pořadatelé musí zajistit předání získaných medailí
pro závodníky
- diskuse o pořádání mítinku na dráze (certiﬁkovaný), zatím pořádat mítink ve spolupráci
se Slezským atletickým svazem bez certiﬁkace. Zvážit mítink v zimní sezóně v Atletické
hale Ostrava.

Příští jednání výboru MSKAS ze se koná v pondělí
20. 9. 2021 od 17:00 v zasedací místnosti SSK Vítkovice

zapsal O. Zvolánek
sekretár MSKAS

