
ZÁPIS č. 9
ze schůze výboru MSKAS ze dne 20. 12. 2021

která se konala v zasedací místnosti SSK Vítkovice

Přítomni:     Feilhauerová, Kopecký, Mařádek, Szmeková, Ševčík, Šuška, Zvolánek

Omluveni:   Korbel, Sajdok, Sobčíková

Hosté:           Valová, Vlček

PROGRAM:

1) Resty za rok 2021 a jejich náprava v roce 2022

2) Rozhodčí

3) Školení trenérů

4) Soutěže

5) Různé

     

Ad 1)

- T. Kopecký - úprava webu v souladu se soc. sítěmi, doplnění informací a zápisů(již před
   dokončením)

- T. Kopecký - Trenérská rada nepracovala dosud podle představ a má za rok 2021 nesplněné
   úkoly . Úkol – od roku 2022 výrazně zlepšit činnost.
- J. Vlček - nutno vytvořit náplň trenérské rady, aby byla činnost smysluplná a nejen setkává-
  ní pro setkávání, aby činnost trenérské rady nebyla pouze formální.
- T. Kopecký -  metou je výrazná podpora atletiky dospělých, trenérská rada  musí koordino-
   vat spolu se soutěžní komisí rozpisy soutěží, časové pořady ( aktuálně zahajovací závody,
   Silesian meetink a podobně). 

- pokud vzniknou rozpory  v přestupovém období, je nutno projednat a rozpory řešit , aby
  nedocházelo ke zbytečným nedorozuměním.

 

                                                               

Ad 2)

- nutno dořešit činnost komise rozhodčích – schůzka  se koná 5. 1. 2022 ( Kopecký, Šimek,
Valčuhová,Sobčíková, Zvolánek) rozdělit kompetence, řešit školení rozhodčích včetně sboru
školitelů, plán školení a doškolení). Rozhodčí z MS kraje patřili vždy k nejlepším , nutno kvali-
tu udržet! 

 

                                                               



Ad 4)

- J. Ševčík - navržené změny v termínové listině MSKAS  -  dopracování časových pořadů,
  uzavřené krajské přebory žactva.

- nominaci na závody Silesian meeting – provede T. Kopecký, požádat A.Šulce, aby doplnil
   rozpis na stránky ČAS.

- O. Zvolánek projedná s A. Šulcem spolupráci  při plnění stránek ČAS rozpisy , ale podmín-
   kou je, aby měl včas podklady.

- O. Zvolánek – informace o došlých přihláškách do soutěží pro dráhu 2022, ke dni 20.12. kon-
  čí termín,  je předpoklad, že večer chybějící přihlášky ještě dorazí. Podklady na „losovací“
  schůzi  12. 1. 2022 v Olomouci podle přihlášek z kraje a materiálů ze zbývajících krajů připra-
  ví J. Ševčík.

- J. Vlček - nutno vypracovat krizový scénář na závody v hale – chceme určitě závodit, o závo-
  dy podle platných podmínek budeme usilovat.

 

                                                               

-  M.Valová – poděkovala za podporu při školení a doškolení, které proběhlo – velmi úspěšné.

  Na jaře 2022 školení trenérů III. třídy – tři specializace – vrhy, hody | skoky | víceboje.

  Školení bude probíhat podle nových parametrů – nové prováděcí pokyny od metodické

  komise ČAS.

Navrhované termíny školení trenérů III. třídy
- 1. konzultace  24. – 27. 3. 2022

- 2. konzultace 7. 4. – 10. 4. 2022

- navržený lektorský sbor – Duda, Sajdok, Sobčíková, Olšer, Kotala, Lindovský, Šuška, Vlček,

   případně další

Doškolovací seminář (prodloužení končící kvalifikace) dne 4. 12. 2021
- pro trenéry: I. třídy, II. třídy, III. třídy, TŽ, TAP

- místo: Sportovní gymnázium Ostrava a Atletická hala Ostrava

- S. Šuška navrhl udělat průzkum v kraji  - kde chybí trenéři a které disciplíny – následně

  udělat doškolení pro tyto specializace pro oddíly MS kraje, počítat s kreditním systémem,

  který vzniká a ještě není plně realizován. T. Kopecký ve spolupráci s M. Valovou vytvoří

  dotazník, který bude rozeslán na kluby- leden 2022.

-  M. Valová – téma školení a doškolení trenérů, návrh zakoupit projektor v lednu 2022 pro

  metodickou činnost MSKAS – úkol Valová, Mařádek.

 

- O. Zvolánek - návrh čestného členství MSKAS  - pro rozhodčího Františka Fialu – schváleno.
  Realizovat na VH MSKAS 2022.

 

                                                               

Ad 3)



Příští jednání výboru MSKAS bude vzhledem k závodům

upřesněno. Odhad - konec ledna.

zapsal O. Zvolánek

sekretár MSKAS

Ad 5)

- T. Kopecký  - informace o letní olympiádě mládeže, která bude v Olomouci v posledním
  červnovém týdnu. T. Kopecký se ujme nominace, která musí být předložena do poloviny
  května 2022 – výprava MS kraje má nárok na 5 trenérů, kteří budou nominováni podle
  počtu nominovaných z jednotlivých klubů. Otevřít otázku pořadatelství letní olympiády
  mládeže v MS kraji- pravděpodobně až pro rok 2025 – rok 2023 je termínové blízko.

- J. Feilhauerová - dotaz na M.Mařádka - materiál na akci „ atletika do škol“ – školy jsou
  v klidu, ale nutno je informovat. 
-  M. Mařádek – nářadí pro školy - „ atletika do škol“ na ČAS materiál nedorazil- zpožděná
  dodávka od zahraničního výrobce. Jakmile bude doručeno, bude distribuce provedena.

- M. Mařádek - iInformace o školních soutěžích - probíhá jednání s hejtmanstvím, do konce
   prosince by mělo být rozhodnuto a systém odevzdán na MŠMT- ještě není zcela jasné jak
   vše bude.

- O. Zvolánek – informace  o investicích pro rok 2021 – v kraji splněno dle požadavků MSKAS.
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