
ZÁPIS č. 7
ze schůze výboru MSKAS ze dne 27. 9. 2021

která se konala v zasedací místnosti SSK Vítkovice

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

                         Zvolánek

Omluveni:   Šuška

Hosté:           Valová

PROGRAM:

1) Kontrola plnění práce dle zápisu z jednání Výboru

    ze dne 16. 8. 2021

2) Nadcházející soutěže

3) Jednání o spolupráci se Slezským atletickým svazem

4) Plánovaná školení

5) Startovné pro krajská žákovská družstva v roce 2022

6) Různé

     

Ad 1)

- bod Memorandum o spolupráci - Memorandum bylo podepsáno 20. 8. všemi stranami
   signatáři: Tomáš Kopecký za MSKAS, Jiří Beran za OLYMP, Rostislav Neuvirt za CISO,
   Tomáš Břeský a Šárka Mokrá za KAAO, Tomáš Pracný za SG

- termín úpravy členských základen AO/AK posunut do 15. 11. 2021

 

                                                               

Ad 2)

- Mezikrajové utkání ml. žactva - vedoucím výpravy M. Mařádek, dresy i bus zajištěny
EDIT: družstvo MS kraje zvítězilo, MSKAS děkuje všem zúčastněným atletům a jejich trené-
rům a klubům, především pak trenérům, kteří se zúčastnili jako doprovod - M. Mařádek,
J. Polášek, J. Gellnerová, K. Toová, M. Buzek, J. Prudká

- jednomyslně byl odsouhlasen návrh na uspořádání MMaS v přespolním běhu na Olešné
dne 6. 11. namísto zrušené Hornické 10 - pořadatelem je TJ Slezan Frýdek - Místek

 

                                                               



Ad 5)

- byl projednán a jednomyslně schválen návrh na navýšení startovného v soutěžích družstev
MSK ml. žactva a st. žactva, stávajících 300 Kč neodpovídá realitě, jedná se jen o zlomek
poplatku oproti jiným krajům, částka nebyla upravena téměř 20 let, pořadatelé nejsou
dostatečně motivováni a kompenzováni

Nová podoba
- 1000 Kč za každé družstvo ml. žactva v každém kole / 1500 Kč za každé družstvo st. žactva
v každém kole
- startovné již nebude hrazeno jednotlivě pořadateli na každém kole, ale bude dle přihlášky
k soutěžím družstev fakturováno před sezónou jako celek - úhrada na účet MSKAS, to dále
přefakturuje na pořadatele
- MSKAS zajistí pro všechna kola ml. žactva kompletní sady medailí a pohárů - zajistí
T. Kopecký (medaile ze stejné sady budou k dispozici již pro halu)
- NÁVRH pro jednání Moravských krajů: Platby za semifinále družstev st. a ml. žactva  – každý
kraj 15.000,- Kč – pořadatelé vystaví faktury na  kraje 

 

                                                               

Seminář školitelů TŽ a TAP ve dnech 27 - 28. 10. 2021

- místo: Nymburk

Školení TŽ (trenérů žactva) ve dnech 6 - 7. 11. 2021

- místo: Sportovní gymnázium Ostrava a Atletická hala Ostrava

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

všechna školení zde:

https://registr.atletika.cz/TrainingRegistration/Coaches

 

Ad 3)

- 29. 9. se v Polské Ustroni uskuteční první přímé jednání o spolupráci se Slezským atletickým
svazem, za MSKAS se zúčastní J. Sobčíková, S. Šuška a T. Kopecký
EDIT: jednání bylo velmi pozitivní, shoda byla na všech bodech, tj. společná utkání a mítinky,
společné trenérské semináře, společné kempy atletů. Aktuálně hledá MSKAS nabídku pro
3 termíny, kdy v hale uskutečnit utání družstev U18, U20 a U23 (4 závodníci na disciplínu za
každé družstvo v každé kategorii)

 

                                                               

Ad 4)

Ad 6)

- Školení rozhodčích 3. třídy – předpoklad jaro 2022 ( přelom března a dubna )

- S. Sajdok končí ve funkci vedoucího trenéra SpS Třinec,  nahrazuje jej Jana Sasynová

- Informace M.Mařádek – investice do nářadí – překážky, doskočiště apod. – zatím není
vypsán dotační titul NSA – intenzivně řeší ČAS 



- Informace M. Mařádek: info o zpracování statistiky  běhů mimo dráhu , velmi krátký časový
  úsek na zpracování , ale  bude odesláno na ČAS v termínu

- Informace M. Mařádek: akce „ trenéři do škol“- velký zájem ze ZŠ v kraji

- Informace T. Kopecký a M. Mařádek: návštěva a jednání v Novém Jičíně, jendání velmi
konstruktivní, velký zájem klubu na pořádání soutěží, krásný stadion, je ale potřeba
zajistit překážky

 

                                                               

Příští jednání výboru MSKAS bude vzhledem k podzimním

soustředěním upřeněno.

zapsal O. Zvolánek

sekretár MSKAS
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