
Zápis ze schůze Zlínského krajského atletického svazu 

Datum: 11.10. 2018 17:00 hod


Přítomni: Miroslav Uherka, Pavel Bobál, Lukáš Vojtek, Jiří Kadla ml., Aleš Kocián

Omluveni: Oskar Opavský, Květoslav Tichavský, Pavel Beznoska


Schůzi řídil Miroslav Uherka


1. Kontrola zápisu z minulé schůze

2. Kontrola úkolů z minulé schůze (vše splněno)

3. Hodnocení nemistrovských soutěží, proběhla diskuse, bude hodnoceno, připravit podklady 

pro výroční valnou hromadu (Aleš Kocián, Stanislav Laciga) 

4. Bod 3 přesunut na následující schůzi

5. Různé


a) Rozdělení finančních prostředků pro jednotlivé oddíly na základě účasti v soutěžích 
mládeže (požádat p. Vránu o podklady pro rozdělení)


b) Podána rezignace Jaroslava Vlčka k 11.10.2018 na post člena výboru. Nový člen výboru 
může být kooptován po uplynutí dvouměsíční lhůty. Výbor navrhuje pana Stanislava Lacigu 
jako vedoucího krajského SCM (Aleš Kocián).


c) Přidělení funkcní novým členům výboru: Jirka Kadla ml. - sekce mládeže, Lukáš Vojtek - 
komunikace, PR, webmaster, Aleš Kocián - nemistrovské soutěže, krajský manažer, Pavel 
Beznoska - trenérský úsek.


d) Schválena účast Pavla Bobála na zasedání soutěžní komise ČAS ve dnech 20. - 21.10. 
2018 ve Veletově.


e) Začít pracovat na termínové listině 2019 (Pavel Bobál)

f) Proběhla diskuse ohledně nedostatku rozhodčích v kraji, chystají se minimálně dva termíny 

školení rozhodčích, připravit podklady a ekonomickou rozvahu pro školení rozhodčích v 
roce 2019 (Aleš Kocián)


g) V roce 2019 proběhne ve Zlíně MČR ve vícebojích všech kategoriích, bude potřeba 
výpomoc rozhodčích napříč krajem


h) Byl projeven zájem o uspořádání Krajského přeboru mladšího žactva, projednat termíny a 
ceny s SSK Vítkovice, vytvořit ekonomické podklady pro ZKAS (Lukáš Vojtek)


i) Provést nominaci na finále Bežeckého poháru mládeže v Alfrédově. Vyzvat oddíly k zaslání 
nominace, provést výběr (Aleš Kocián, Jirka Kadla ml.).


j) Dresy k mezikrajovým utkáním, předložit podklady (Jirka Kadla).

k) Mezikrajové utkání družstev mladšího žactva, provést nominaci (Aleš Kocián ve spolupráci 

s oddíly)

l) Zvážit uspořádání vyhlášení nejlepších atletů ve Zlínském kraji (mládež)

m) Návrh na konání schůzí v čase 17:00 hod byl přijat, návrh na konání schůzí ve Zlíně byl 

vyhodnocen jako vyhovující. Bylo navrženo a schváleno příští schůzi konat ve Zlíně a poté 
bude vyhodnoceno.


n) Zájemci o SPS vyplnit formulář a zaslat k potvrzení na KAS (Aleš Kocián)

o) Aleš Kocián informoval o projektu Atletika pro děti

p) Odeslat materiály z Mimořádné volební valné hromady na ČAS (Oskar Opavský)


Schůze ukončena ve 19:00 hod


Zapsal: Lukáš Vojtek



