
Ad 1)

- LODM Olomouc - nižší počet medialí než dříve, avšak s maximálním nasazením, poch-
vala zúčastněným trenérům za vedení

- EU utkání v Polsku - pohodová, ale organizačně náročná akce, jen 59 dětí z 80možných,
poděkování zúčastněným trenérům za vedení

- Mezikrajové utkání ml. žactva - neúspěch, omluvenky na poslední chvíli, nejasnosti kolem
nominace náhradníků – poučení pro příště

 

                                                               

ZÁPIS č. 14
ze schůze výboru MSKAS ze dne 10. 10. 2022

která se konala v zasedací místnosti SSK Vítkovice

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

Omluveni:   Feilhauerová, Zvolánek

Hosté:           Škrabal, Valová, Vlček

PROGRAM:

1) Zhodnocení akcí

2) Školení rozhodčích 2. třídy

3) Trenérské informace

4) Spolupráce se Slezským atletickým svazem (POL)

5) STK Morava

6) Medaile KP, Silesian

7) Oponentury ČPTM

8) Běžecký pohár mládeže - 26.11. Rumburk

9) Návrh halové temrínovky

10) Jiné

     



Ad 2)

- proběhne Školení rozhodčích II. třídy atletiky a to ve dnech 2.12. – 4.12.2022 ve školícím
středisku na Bílé. Předpokládané náklady cca 45 000,- bez cestovného. KAS přispěje 1 000,-
každému účastníkovi z oddílu působícím na území MSK. Cestovné se  nehradí.

 

                                                               

Ad 3)

- Školení TŽ - ve spolupráci KAS a Akademie, přihlášeno k dnešku 12 zájemců, možnost
dohlášení. Vedoucí M. Valová.
EDIT: o víkendu 15. a 16.10. již proběhl první blok za účasti 16 zájemců.

- Doškolení trenérů všech stupňů - je plánováno ještě do konce roku – bližší info na oddíly
bude zasláno s předstihem.

- Školení trenérů 3. třídy - je plánováno na jaro roku 2023 – bude propagováno s předsti-
hem - zajistí Kopecký

 

                                                               

Ad 4)

- závody v Polsku proběhly v pohodě, příprava na halový mítink – Silesian, účast i pro dos-
pělé (namísto původních U23), nominaci provede T. Kopecký v prosinci, bližší a podrob-
nější informace na dalším jednání výboru KAS

- projednána i možnost spolupráce v trenérské oblasti – školení, doškolení. Vše se bude
řešit s partnery v dalších jednáních, ideou však je „výměna” předních trenérů v silných
specializacích jednotlivých regionů

 

                                                               

Ad 5)

-  STK Morava se uskuteční 30.11. 2022 v Olomouci,  zapracovat poznatky z roku  2022 – bro-
žura, omezení startů mladší žactvo, statut semifinále MMaS družstev, podněty z řad členů
výboru, z oddílů MSK – posílejte na mmaradek@atletika.cz do 15.11.2022 – možnost přípravy
na jednání

 

                                                               

Ad 6)

-  Medaile pro KP jednotlivců v hale a pro halový Silesian zajistí T. Kopecký

 

                                                               

Ad 7)

-  Oponentury ČPTM původně plánované na 7.11. se uskuteční 15.12. i s účastí Oddělení mlá-
deže ČAS - pozvánky zajistí o. zvolánek

 

                                                               

Ad 8)

-  Vedoucí krajské výpravy J. Škrabal, zabezpečí nominaci – 12 závodníků, 3 trenéři
- M. Mařádek zajistí ubytování pro 16 osob
- O. Zvolánek zajistí minibus

 

                                                               



-  schválený návrh:

15.12. 2022 závody přípravek AK SSK VÍTKOVICE 

16.12.2022  Vánoční hala ml. žactva

17.12. 2022 Vánoční hala st. žactva

7.1. 2023 Zahajovací závody

14.1.2023 Krajský přebor dorost, junioři, dospělí

15.1.2023 SILESIAN MEETING utkání MSK – Slezsko (POL) 

21.1.2023 – 22.1.2023  MMaS ve vícebojích

27.1.2023 Mistrovství oblasti Slezsko -POLSKO

28.1.2023 Krajský přebor ml.žactva a st. žactva

29.1.2023 Krajské přebory OL a ZL kraje žactva

2.2.2023  CZECH INDOOR GALA

3.2. 2023 MMaS mladšího žactva 

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

18.2. -  19.2.2023  Mistrovství České republiky mužů a žen 

25.2. – 26.2.2023 Mistrovství České republiky GIGANT

 

-  všechny KP žactva a mladšího žactva budou uzavřené

- bude jednáno jak s P. Blažejem, tak se správci haly - podmínky, ceny, apod.

 

Ad 9)

Ad 6)

-  J. Škrabal - informoval o nepříznivých podmínkách při konání školních soutěží MŠMT

- J. Korbel - ocenil spolupráci oddílů MSK při hostování v soutěžích družstev mládeže
- navrhl úpravu postupů do MČR družstev mládeže na 6 Čechy + 4 MaS

- M. Mařádek informoval o:
-  opětovná akce trenéři so škol
-  průběhu Sportuj jako Zátopkovi
- průběhu SAP v MSK

 

                                                               

Příští jednání výboru MSKAS 

bude upřesněno

zapsal M. Mařádek

manager MSKAS
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