
Zápis z výboru Z-KAS ze dne 9. 5. 2019 
 

 
Přítomni: Jakub Hřib, Miroslav Uherka, Pavel Bobál, Pavel Beznoska, Jirka Kadla, Pavel Kunt, Stanislav Laciga, 
Lukáš Vojtek, Oskar Opavský 
Omluveni: Šárka Večerková 
 
Výbor zahájil schůzi v 17:10 hod. 
 
1.) Kontrola zápisu z minulé schůze 
2.) Kontrola úkolů z minulé schůze (částečně splněno). 
3.) Přednesena zpráva o financování pořadatelství Krajského poháru mládeže (způsob, účel) 

a. Výbor schválil navýšení příspěvku o 4000,- Kč (2000,- Kč/pořadatel) 
b. Výbor schválil jednohlasně rozdělení finančních prostředků účastníkům soutěží družstev mládeže 

dle předloženého návrhu Miroslava Uherky 
4.) Stanislav Laciga přednesl návrh složení Trenérské rady Z-KAS. 
5.) Odsouhlasen způsob a termín vyplácení odměn řídícím pracovníkům rajských soutěží družstev. 
6.) Revize krajských rekordů, schválena roční odměna pro statistika 10.000 Kč (5000,- půlročně) 
7.) Stanislav Laciga přednesl zprávu o nominacích na LODM a o soustředění nominovaných, které proběhne ve 

dnech 18. – 19. 5. 2019 na Stadionu Mládeže ve Zlíně. 
8.) Atletické kroužky – proběhla věcná společná diskuse, Lukáš Vojtek bude informovat o možnostech 

zřizování atletických kroužků. 
9.) Krajský manažer – zřízeno okénko KM J Každý měsíc proběhne informace o práci manažera o aktuálním 

řešení problémů v kraji 
10.) Pan Opavský poukázal na problém v soutěži družstev, prověří Pavel Bobál 
11.) Proběhla diskuse o soutěžích družstev mladšího žactva, problémy s pětibojem žactva, startuje čím dál více 

dětí a jen těžko se to zvládá v odpoledních hodinách. Proběhly návrhy na vyřešení situace. Problematikou 
se bude zabývat Trenérská rada Z-KAS. 

12.) Pan Opavský přečetl zprávu ze sekce rozhodčích, počty doškolení a školení rozhodčích. 
13.) Předána pozvánka na Valnou hromadu Zlínské krajské organizace ČUS. 
14.) Pravidla atletiky, zjistit na ČAS co s pravidly – zjistí Lukáš Vojtek. 
15.) Zmíněno ocenění Oty Šedého na sportovcích Zlínského Kraje. 
 
Schůze ukončena v 19:00 hod. 
 
Další termín schůze bude 6. 6. 2019 v 17 hod. ve Zlíně 
 
Zapsal: Lukáš Vojtek 
 
 
 


