ZÁPIS č. 10

ze schůze výboru MSKAS ze dne 31. 1. 2022
která se konala v Atletické hale Ostrava

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

1) Kontrola zápisu ze dne 20. 12. 2021
2) Rozhodčí

PROGRAM:

3) Školení trenérů
4) Silesian meeting a CZE - POL spolupráce
5) Soutěže
6) Různé

Ad 1)
- T. Kopecký - web aktualizován, postupně dojde i k úpravě designu
Ad 2)
- proběhla schůze zástupců rozhodčíh a vedení MSKAS, rozděleny úkoly dle harmonogramu,
M. Mařádek sestaví návrh Komise rozhodčích MSKAS
- v dubnu 2022 uspořádá R. Šimek školení školitelů, na podzim pak proběhne školení
rozhodčích III. třídy
- výbor MSKAS schvaluje udělení odměny H. Valčuhové za delegace rozhodčích, a to ve výši
5000 Kč za halovou sezónu a 5000 Kč za letní sezónu. Zajistí M. Mařádek
Ad 3)
- v roce 2022 skončí trenérská licence 52 trenérům v regionu, na podzim proto bude zajištěn
doškolovací seminář, vzhledem ke skladbě končících licencí bude zaměřen na trenéry III.
třídy, TŽ a TAP

- AKEZK 1x TŽ, ATHAV 1x III., BOHUM 6x III. / 1x TŽ, FMIST 3x TAP, FOKNJ 2x I., HOSTA 1x TŽ,
KARVI 1x TŽ, PORUB 2x III. / 2x TŽ / 3X TAP, SLEOP 1x I., SOKOP 3x III. / 1x TŽ, TZTRI 1x II. / 7x III. /
4x TŽ, VITKO 2x I. / 2x II. / 4x III. / 4x TŽ
Ad 4)
- T. Kopecký - zhodnocení Silesian Athletics Meeting - počty závodníků nízké ( COVID), řada
odhlášek na poslední chvíli, časový pořad se nedal v průběhu krátit vzhledem k dojezdům
závodníků na disciplíny. Pro rok 2023 plánovat závody na víkend a přidat namísto kategorie
U23 zařadit kategorii dospělých. Jinak akce vnímána velmi pozitivně.
- S. Šuška - další akce v rámci spolupráce:
Závody na dráze – POLSKO – Ratiboř 23.5.2022 – soutěž družstev v podobném modelu jako
Silesian...
14.5.2022 CHORZOW – prestižní meeting, 100 let atletiky – doporučujeme se závodu
zúčastnit oddílům z kraje - kolize s I. kolem Extraligy ve Vítkovicích
Ad 5)
- návrh na skok o tyči do dálky mladšího žactva od M. Kysely – nutno vytvořit metodiku
a konkrétní pravidla, nejdříve ukázková disciplína na menších závodech, potom vyhodnotit
výstupy - metodiku připraví M. Kysela
- nárvh krajské termínovky žákovských závodů:
STARŠÍ ŽACTVO:
10. 5. - 1. kolo družstev - Vítkovice
17. 5. - Krajský přebor jednotlivců - Opava
24. 5. - 2. kolo družstev - Opava
16. 6. - 3. kolo družstev - Třinec
23. 8. - 4. kolo družstev - FM
28. 8. - Semiﬁnále MMaS družstev - Olomouc
11. 9. - Finále MMaS družstev - FM
1. 10. - Fnále MČR družstev
MLADŠÍ ŽACTVO:
22. 3. - 1. kolo družstev (přespolák) - FM
28. 4. - 2. kolo družstev (trojboje) - Ostrava
12. 5. - 3. kolo družstev (pětiboj) - FM / Kopřivnice
19. 5. - Krajský přebor jednotlivců - Opava
14. 6. - 4. kolo družstev (štafety) - Kopřivnice
13. 9. - 5. kolo družstev (Krajské ﬁnále) - Třinec
18. 9. - Semiﬁnále MMaS družstev - Ostrava
2. 10. - Finále MMaS družstev - Kopřivnice

Ad 6)
- T. Kopecký - LODM - vedením výpravy a sestavením nominace pověřen T. Kopecký
- navržena dotace MS kraje na přípravu ve výši 54.000 Kč, bude využita na výrobu krajských
dresů a šortek
- T. Kopecký - návrh na výrobu mikin pro členy MSKAS, jsme jeden z mála KASů, kde výbor
nepracuje s odměnami, tyto budou řešeny v závislosti na rozpočtu
- M. Mařádek - přihlášky oddílů k činnosti - všichni přihlášeni, nereaguje pouze I. Polášek,
nebude s evšak přihlašovat
- návrh spojit v hale ml. a st. žactvo - problém pouze u dálky - návrh rozpisu pro Krajské
přebory i MMaS připraví J. Ševčík
- E. Szmeková - umístit zajímavé články vštně "Silesian" i na web MSKAS, nejen na FB
- S. Šuška - obnoven Krajský vrhačský pohár, pořadatelé nechť se přihlásí i s návrhem
termínů
- M. Valová - informace o školení, metodice provádění. Diskuze o cenách školení – ČAS
odložil rozhodnutí a výši plateb za kursy zatím neschválil – došlo k dramatickému navýšení
(III. třída např. 10 000,- Kč) – dotazy na specializace – kolik budou platit, když absolvují
základní školení 50 hodin – NENÍ DOTAŽENO DO KONCE, je nutno směrnici dopracovat
detailněji, sledovat vývoj

Příští jednání výboru MSKAS bude vzhledem k závodům
upřesněno. Odhad - konec února.

zapsal O. Zvolánek
sekretár MSKAS

