
ZÁPIS č. 5
ze schůze výboru MSKAS ze dne 24. 5. 2021

která se konala v zasedací místnosti SSK Vítkovice

Přítomni:     Feilhauerová, Kopecký, Korbel, Mařádek, Sobčíková, Sajdok, Ševčík, Šuška,

                         Zvolánek

Omluveni:   Szmeková, Vlček

Hosté:           Buzek, Škrabal, Valová

PROGRAM:

1) Kontrola plnění práce dle zápisu z jednání Výboru

    24. 5. 2021

2) Atleti spolu - zhodnocení akce

3) KP ml. žactva - štafety - zhodnocení

4) Termínová listina

5) Různé

     

Ad 1)

- bod Lokalizace školení na SG Ostrava - splněno, T. Kopecký a M. Valová doladí s ředitelem
  SG T. Pracným
- bod Memorandum o spolupráci - výborem jednohlasně schváleno stávající znění, doku-
   ment přiložen k zápisu

 

                                                               

Schvalování navržené podoby Memoranda o spolupráci

- HLASOVÁNÍ: pro 9, zdržel se 0, proti 0

- T. Kopecký předá na SG, S. Šuška předá na Olymp, J. Sobčíková předá

  na KAAO a CISO

Ad 2)

- celkový dopad akce není hodnocen výborem MSKAS pozitivně, jako náborová akce ne-
   splnilo v našem kraji účel, ale v mnohých oddílech napomohlo k obnovení činnosti
   a návratu dětí do přípravek
- kritika pozdní distribuce propagačních materiálů a pozdní propagace akce v médiích

 

                                                               



Ad 3)

- velmi kladně hodnocená akce, jsou však nutné úpravy v bodování a hodnocení
  jednotlivců (bude upraveno po skončení celé soutěže v návaznosti na ostatní kola)
- kritika nedůstojných medailí, pro příští soutěže budou zajištěny včas kvalitní medaile
- v této souvislosti byla výborem projednána a schválena podpora pořadatelů Krajských
   přeborů – SSKV, FM, Třinec, Opava, Kopřivnice - pořadatelé ať zašlou fakturu na adresu
   MSKAS  ve znění:

   „Za technické a organizační uspořádání Krajských přeborů staršího žactva / mladšího
   žactva, TYP ZÁVODU dne …… vám fakturujeme částku 10 000,- Kč." 

 

                                                               

Ad 4)

- Termínová listina je dokončena
- 2. 9. 2021 platí Semifinále st. žactva ( družstva) v Otrokovicích
- není pořadatel MMaS mladšího žactva jednotlivců – pořadatelem buď  jižní Morava
   anebo Olomouc – bude sledovat M. Mařádek
- diskuse o prázdninových mítincích v kraji – zatím neuzavřeno, rozhodnout do 10. 7. 2021
- Krajský vrhačský pohár - S. Šuška zpracuje propozice do 14 dnů – pak budou rozeslány
   na oddíly a vybráni pořadatelé.

 

                                                               

Ad 5)

- Předseda MSKAS o prázdninách objede spolu s manažerem MSKAS kluby a oddíly
  v kraji, aby získali přehled o jejich potřebách a byli zváženy možnosti případné pomoci
  ze strany MSKAS. T. Kopecký kontaktuje oddíly a v případě jejich zájmu domluví schůzky.

- T. Kopecký -  trenérská rada kraje navrhne systém tzv. „Zimní ligy“ - model soutěží vše-
  strannosti u mladšího žactva, zdůrazněno v neatletických disciplínách – míčové hry,
  gymnastika apod. – mezioddílové soutěže – v měsících listopad a prosinec. Po zpracování
  a zkušebním ročníku bude navrženo komisi mládeže ČAS, aby zařadila tuto soutěž
  do programu tréninků SpS.

- M. Mařádek a O. Zvolánek informovali o drahách, které byly zprovozněny v kraji – Krnov,
   Nový Jičín – fungují, odrazilo se na přílivu dětí do oddílů, nutno vybudovat organizační
   týmy  – rozhodčí apod., aby se daly dráhy využít na závody – Krnov vše Nový Jičín – školní
   nebo přípravkové soutěže.

- po kontrole plateb za soutěže družstev pro rok 2021, kdy bylo odsouhlaseno v listopadu
   2020 , že za každé družstvo se bude platit 1500 Kč – tedy za 4 přihlášená družstva 6000,-
   Kč - bylo zjištěno, že platby proběhly minimálně. Hospodář MSKAS ve spolupráci se sek-
   retářem pošlou všem oddílům faktury, aby byly příslušné částky zaplaceny a nebo dopla-
   ceny chybějící finance. Termín do konce července rozeslání faktur, splatnost do poloviny
   srpna.

- dále MSKAS vyzývá oddíly, které se přihlásily do soutěže přípravek a minipřípravek  v MS
  kraji, aby zaplatily za každé přihlášené družstvo 1000,- Kč – rovněž nebylo splněno u větši-
  ny přihlášených družstev.

 

                                                               



- byla otevřena dráha v Karviné u gymnázia – 200m 4 dráhy a vržiště + dálka. Výbor MSKAS
   věří , že se tím zlepší podmínky pro tréninky atletického oddílu v Karviné .

 

                                                               

Příští jednání výboru MSKAS ze se koná v pondělí

16. 8. 2021 od 17:00 v zasedací místnosti SSK Vítkovice

zapsal O. Zvolánek

sekretár MSKAS
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