
Zápis ze schůze Zlínského krajského atletického svazu

Datum 15.11.21018

Přítomni: Oskar Opavský, Miroslav Uherka, Pavel Beznoska, Aleš Kocián, Jiří Kadla Jr., 
Šárka Večerková, Lukáš Vojtek
Omluveni: Květoslav Tichavský, Pavel Bobál

Schůzi řídil Aleš Kocián

1. Kontrola zápisu z minulé schůze
2. Kontrola úkolů z minulé schůze 

a. Hodnocení nemistrovských soutěží (Kocián, Laciga - do příští schůze ZKAS)
b. Rozdělení finančních prostředků pro jednotlivé oddíly dle předloženého návrhu 

(SPLNĚNO)
c. Rezignace Jaroslava Vlčka, nutno dodat písemnou formou.
d. Delegace Pavla Bobála na zasedání soutěžní komise ČAS - DODAT VÝSTUP 

(Pavel Bobál)
e. Práce na termínovce - (Pavel Bobál + oddíly Z-KAS) - PRŮBĚŽNĚ
f. Školení rozhodčích, proběhnou dvě školení  v roce 2018 - 17.11. Otrokovice, 24.11. 

Uherské Hradiště, první školení v roce 2019 ve Zlíně předběžně dne 26.1.2019
(SPLNĚNO)

g. Proběhla krátká diskuse o rozhodčích na MČR
h. Krajský přebor mladšího žactva - termín 18.1. 2019, časový pořad bude upřesněn, 

začátek první disciplíny předběžně v 10:00, nutná spolupráce oddílů (rozhodčí, 
předběžné nominace) - objednávku haly a časomíry provede p. Uherka. Za 
Jihomoravský kraj jedná s A. Kociánem J. Proch. Náklady budou děleny mezi oba 
kraje dle počtu startujících. Startovné za osobu 100 Kč. Disciplíny navrženy 60 m, 
60 mpřek, 150 m, 800 m, dálka, výška, koule. (SPLNĚNO)

i. Nominace na běžecký pohár, vedoucí výpravy Jakub Hřib, konečná nominace bude 
dořešena. Úćast pouze mladší a starší žactvo. (SPLNĚNO)

j. Mezikrajové utkání družstev - nominace proběhla, žádost o úpravu časového 
pořadu. (SPLNĚNO)

k. Vyhlašování atleta ZK - (TRVÁ)
l. Zájemci o SPS žádosti odeslali v termínu (SPLNĚNO)

3. Delegace na oponentury v Olomouci 28.11.2018, delegován Aleš Kocián
4. Projednán nákup hostingu a domény, předběžně schváleno, testovací stránky 

vytvořeny, po úhradě domény a hostingu bude převedeno (ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO - 
VOJTEK)

5. Náklady na tisk 40 čísel na mezikrajové utkání cca 500 Kč, schváleno (zajistí Vojtek)
6. Aleš Kocián podal informaci o LODM 2019, potvrzena účast v plném počtu. S 

jednotlivými oddíly je třeba si stanovit jasný způsob nominace.

Další schůze proběhne dne 13.12.2018v 17:00h ve Zlíně

Schůze ukončena v 19:30 hod.

Zapsal: Lukáš Vojtek


