
 

 

Zápis z výboru Zlínského krajského atletického svazu ze dne 7. listopadu 2019 
 

 
Přítomni:  Jakub Hřib, Miroslav Uherka, Pavel Beznoska, Lukáš Vojtek, Pavel Kunt, Šárka 

Večerková, Oskar Opavský, Pavel Bobál 
 
Omluveni: Jiří Kadla, Stanislav Laciga 
 
Schůze začala v 17:05 hod 
 

1. Kontrola zápisu a úkolů z minulé schůze 
2. Trenérská rada – volba předsedy proběhne na první schůzi TR 
3. Jednání předsedů, hospodářů a STK moravských KAS – Hřib, Bobál 
4. Trenérský workshop disk + koule ve Zlíně s Liborem Malinou, vede Laciga 
5. Výbor ČAS + zasedání předsedů KAS (Pá 22.11.2019) - Hřib 
6. Běžecký pohár (So 23.11.2019) - Trenérská rada (úkol) 
7. Školení technických delegátů – Z-KAS uhradí poplatek 6x1000 Kč 
8. Krajské oponentury ČPTM (Po 25.11.2019) Hřib 
9. Zpráva o činnosti krajského manažera 

a. nástroj na rozesílání newsletterů – řešení zdarma 
b. mezikrajové utkání staršího žactva – Kadla, Laciga!! Nominace 
c. krajské halové přebory – předpokládaný termín 26.1.2020, úkol Hřib, Vojtek 
d. setkání se zástupci nově založených atletických subjektů v kraji – Hřib, Vojtek 
e. soutěže družstev, řídící pracovníci (UH – MČR družstev) – počkáme na vyjádření 

ČAS 
f. krajská hala – proběhla informace o chystaném projektu a jednáních 
g. dotace Můj klub – informace, termín 18.11. 
h. celorepublikové finále SAP  - podpora z KASu není odůvodněná 
i. krajská podpora TOP závodníků – návrhy, výběry, koncepce, připravit kritéria 

pro podporu 
j. elektronický tréninkový deník  
k. školení TAP (Zlín 7.12.)  
l. krajský Atlet roku – integrace do oslav 95. let atletiky ve Zlíně 

10. Projekt „Krajská atletika do škol“ (Hřib) 
11. Způsob použití dotace ČAS na činnost KAS (Hřib) 
12. Žádost Atletiky Holešov o finanční příspěvek na pořízení elektronické časomíry, dořeší 

Vojtek a Z.Kraj aj. Hřib 
13. Diskuze proběhla k jednotlivým bodům 

 
 
Schůze ukončena:  18:45 hod 
Datum další schůze: 25.11.2019 – schůze + oponentury 
Zápis provedl: Lukáš Vojtek 
Zápis ověřil: Jakub Hřib 


