
Ad 1)

-  T. Kopecký - informace o mezikrajovém utkání staršího žactva  10. 12. v Praze. Nominace
bude zaslána na kluby do 21.11., za MSKAS prozatím přihlášen trenér  J. Korbel, vedoucí
výpravy  T. Kopecký

- Autobus objednán (O. Zvolánek) s odjezdem 10. 12. 2022 v 5.15 hodin od Městského stadi-
onu Ostrava, sraz atletů v 5.00 hodin

 

                                                               

ZÁPIS č. 15
ze schůze výboru MSKAS ze dne 14. 11. 2022

která se konala v zasedací místnosti SSK Vítkovice

Přítomni:     Feilhauerová, Mařádek, Kopecký, Korbel, Sajdok, Szmeková, Zvolánek

Omluveni:   Sobčíková, Ševčík, Šuška, Škrabal, Valová, Vlček

        

PROGRAM:

1) Mezikrajové utkání st. žactva

2) Jednání předsedů KAS - informace

3) Krajská rada ČUS  - volby

4) Závody v hale

5) Hospodaření

6) Oponentury ČPTM

7) Různé

     Ad 2)

- info o jednání předsedů KAS na Kladně – hlavní otázky před Výborem ČAS - rozpočet
ČAS

- navrhované úpravy pro větší kraje výhodné, menší budou finančně znevýhodněny

- příspěvky ve výši 150,- Kč na osobu a 500,- Kč na oddíl. Je navrženo nevracet oddílům
zpět žádnou částku, ani poměrnou. O schválení navrženého rozpočtu  rozhodne na svém
jednání Výbor ČAS

 

                                                               



Ad 3)

- 30. 11. 2022  Krajská rada ČUS – účast T. Kopecký, kandidáta do rady nenominujeme,
předseda MSKAS je omluven z jednání v Olomouci

 

                                                               

Ad 4)

- HALA OSTRAVA – závody / nájmy - O. Zvolánek informoval o zvýšení nájmů za halu pro
rok 2023.  Nájem byl paušálně zvýšen o 15 000,- Kč, další výše nájmů podle  druhu a význa-
mu závodu. V podstatě se bude jednat o každém závodu a výši nájmu zvlášť. Zodpovídá
Zvolánek

- startovné na přebory kraje 200,- Kč / osoba, na MMaS 300,- Kč / osoba – projednat
v Olomouci 30.11.

- Objednávka u ONLINESYSTEMS (P.Blažej) podle druhu závodu a nabídky – navrženo
objednávat v základní verzi – krajské přebory včetně SILESIAN MEETINKU, MMaS žactva
základní nabídka, gigant  dle  nabídky v největším rozsahu služeb

- T. Kopecký – Halové víceboje -  informace o českých krajích, pravděpodobně nebude
halový víceboj, je požadavek na iúčast atletů z Čech na MMaS. Výbor MSKAS navrhuje toto
řešení :
 - účast mužských složek  ANO - technický delegát, který bude určen, provede výběr, aby
soutěž neztratila  velkým počtem zúčastněných na úrovni
- ženské složky mimo MMaS v neděli – pětiboj – omezit počet na 40 startujících v kategorii
- startovné  pro MMaS navrhujeme pro jednání v OL  30. 11. 2022  300,- Kč jednodenní více-
boj / 500,- Kč víceboj dvoudenní
- pro české závodníky 500,- Kč jednodenní víceboj , 800,- Kč dvoudenní

- Vánoční hala mladšího a staršího žactva v Ostravě – schváleno startovné 100,- Kč za start

 

                                                               

Ad 5)

-  M. Mařádek informace o školních soutěžích - nevyčerpali jsme všechny prostředky – bu-
deme vracet na hejtmanství, cca je to 120 000,- Kč. Náklady nebyly tak vysoké z důvodu
menší účasti družstev

- Výbor MSKAS schvaluje  proplácení cestovného na služební akce vlastním automobilem
ve výši 6,- Kč/km

 

                                                               

Ad 6)

-  Informace o oponenturách - proběhnou 15. 12. 2022 v 10.00 hodin, v Atletické hale za
účasti  ČASu – p. Koutník. Pozvánky zašle O. Zvolánek

 

                                                               

Ad 7)

-  E. Szmeková – informace o testování SCM ve dnech 28. – 29. 11. 2022 v atl. hale

-  E. Szmeková - Vánoční laťka v Třinci na ZŠ v pátek 9. 12. 2022 v dopoledních hodinách

- M. Mařádek - požádal o rozhodnutí o uložení „dálkařské kamery“, bylo rozhodnuto, že
bude  uložena v AK Vítkovice, zodpovědný O. Zvolánek . Pořadatelé jsou povinni vyškolit si
na kameru obsluhu, nebude určena z kraje osoba, která by s kamerou jezdila (ekonomika).
Kamera se bude půjčovat podobně jako sada na vážení a měření.

 

                                                               



Příští jednání výboru MSKAS 

bude upřesněno

zapsal O. Zvolánek

sekretář MSKAS

- rozhodčí - na jednání rozhodčích deleguje zodpovědnou osobu R. Šimek

- v diskusi dotaz na řešení SpS a SCM – bude schvalovat předsednictvo ČAS, určitě budou
změny, jakmile bude schváleno, budeme oddíly informovat
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