ZÁPIS č. 11

ze schůze výboru MSKAS ze dne 7. 3. 2022
která se konala v zasedací místnosti SSK Vítkovice

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

1) Kontrola zápisu ze dne 31. 1. 2021
2) Příprava Valné hromady MSKAS

PROGRAM:

3) Termínová listina - hala 2023 - návrh
4) Žákovské soutěže MS kraje
5) Různé

Ad 1)
- Výbor MSKAS schvaluje odměnu pro Hanu Valčuhovou 5000,- Kč za halovou sezonu
a 5000,- Kč, realizace M.Mařádek do konce března 2022.
- 17. 3. 2022 proběhne instruktáž školitelů a na podzim, po sezoně školení rozhodčích
– R.Šimek,místnost zajišťuje O.Zvolánek

Ad 2)
- VH proběhne 4. 4. 2022 v Ostravě, jednací místnost zajistí a občerstvení O. Zvolánek,
ekonomické zajištění - M. Mařádek
- pozvánku a jednací řád zašle na oddíly a ČAS O. Zvolánek do 8. 3. 2022
Řídící VH: T. Kopecký
Mandátová komise: M. Mařádek, E. Szmeková + 1 z pléna
Návrhová komise: J. Feilhauerová, S. Šuška + 1 z pléna
Zapisovatel: O. Zvolánek
Skrutátoři budou jmenováni na místě

Ad 3)
- schválený návrh:
7. 1. 2023 Zahajovací závody
14. 1. 2023 Krajský přebor dorost, junioři, dospělí
15. 1. 2023 Krajský přebor ml. žactva + st. žactva
21. 1. 2023 – 22. 3. 2022 MMaS ve vícebojích
28. 1. 2023 SILESIAN MEETING
29. 1. 2023 Krajské přebory OL a ZL kraje žactva
2. 2. 2023 CZECH INDOOR GALA
3. 2. 2023 MMaS mladšího žactva ( pozor- je hned po CIG- úklid a podobně)
4. 2. 2023 MMaS dospělí
5. 2. 2023 MMaS starší žactvo
11. 2. 2023 KIDS ATHLETICS PORUBA
12. 2. 2023 Krajské přebory OL a ZL kraje dorost, junioři, dospělí

Ad 4)
- pro krajské soutěže ml. žactva bude vzhledem k speciﬁckému pojetí připraven organizační manuál pro pořadatele i účastníky, rozeslán bude na oddíly do 14. 3. 2023
- zajišťuje T. Kopecký
- Projednány návrhy na soutěže družstev mladšího žactva, přijaté závěry jsou přílohou
zápisu ze dne 27. 9. 2021.
Startovné ve výši 1000,- Kč mladší žáci za družstvo / kolo (celkem 5000 Kč) do konce dubna
2022 na účet FIO BANK.
Startovné ve výši 1500,- Kč starší žáci za družstvo / kolo (celkem 6000 Kč) do konce dubna
2022 na účet FIO BANK.
Bude předloženo 4.4.2022 na VH MSKAS k projednání .

Ad 5)
- Odměna statistiků pro Moravské tabulky 2021 – v Olomouci na jednání 4 moravských krajů
bylo v lednu 2022 schváleno 10 000,- Kč pro B. Vránu a 7.000 Kč pro J. Šobu. Částky budou
rozfakturovány na všechny čtyři kraje.
- O. Zvolánek dořeší dokladově platbu statistikům za rok 2020 – bylo rovněž projednáno
a rozhodnuto na jednání v Olomouci v lednu 2021.
- S. Šuška - Krajský vrhačský pohár - zatím málo termínů a pořadatelů – otevřeno pro
všechny, tedy i pro muže a ženy, oddíly si mohou vypsat samostatně propozice a časový
pořad, nebude vydán „úřední“ rozpis. Prosím pořadatele, aby se hlásili na adresu S. Šušky
- stanislav.suska@seznam.cz do konce března 2022.
Pohár v chůzi – O. Zvolánek se dotáže J. Nejezchleby, zda bude pohár pořádat, ale bez
podpory kraje. Chůzi v soutěži družstev žactva zařadit do posledního kola před semiﬁnále.
M.Valová – školení trenérů III. třídy – jarní část se v Ostravě nebude konat (vrhy, skoky)
– pouze 6 přihlášených – v řešení je nyní alternativní ideálně podzimní termín

- 4. 12. 2022 proběhne doškolovací seminář pro TAP, TŽ a III. třída.
- Oldřich Klepek – host jednání:
-Je nutno důsledně dodržovat pravidla a dát rozhodčím ty správné pravomoci, aby se
nestala z atletických závodů pouze zábava, která diváky odrazuje – úpravy ﬁnálových
pokusů v technikách a podobně.
-Stanovy ČAS – byla už jednou ustanovena komise pro přípravu stanov – za dva roky se
vlastně nic neodehrálo. Vyzývá výbor KAS, aby inicioval vznik komise a aby se na stanovách
pracovalo v co nejširším obsazení a diskuzí i s oddíly.
-Připomínky k jednacímu řádu VH ČAS- sledovat a případně je zapracovat do nového
jednacího řádu.
-Malá informovanost ze strany ČAS - trvá nadále, i přesto, že byl ČAS v minulosti vyzván,
aby se stav změnil, nestalo se tak.
- Stav rozhodčích, kteří jsou vyškoleni ke kontrole náčiní – v celé ČR 85 osob v našem kraji
pouze 5 osob - konstatuje, že je to velmi malý počet, nutno rozhodčí vyškolit a věnovat větší
pozornost této problematice.
- T. Kopecký poděkoval za předložené diskusní příspěvky, výbor MSKAS se bude určitě
daným námětům věnovat.

Příští jednání výboru MSKAS proběhne dne 4. 4. 2022
formou Valné hromady MSKAS

zapsal O. Zvolánek
sekretár MSKAS

