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Zápis z I. Výboru AK ze dne 07. 02. 2018
Přítomni:
Omluven:
Hosté:

Černý, Zvolánek, Kostková, Šulc
Zedník, Miko, Závodný
---

1) p. Černý přednesl návrhy odměn závodníkům a trenérům za rok 2017
-byla schválena tabulka odměn trenérům a závodníkům,
-jednorázové odměny závodníkům a trenérům za úspěchy v roce 2017.
- Vše bude předloženo Výkonné radě SSK ke schválení.
- Propláceno bude po schválení dotací na rok 2018 (nejdříve duben 2018)
- Placení trenéři žactva jejichž svěřenci jsou zahrnuti v tabulce 2017 budou řešeni jednorázovou
odměnou - p. Zvolánek
2) Halová sezona 2018 – MČR
- M-ČR víceboje 8.2.-11.2. (vedoucí Šulc) – vše zajištěno - informoval Šulc
- M-ČR chůze 10.2.-11.2. (vedoucí Legerská) – vše zajištěno – informoval Šulc
- M-ČR M+Ž 17.2.-18.2. (vedoucí Šulc) – vše zajištěno – informoval Šulc
- M-ČR „Gigant“ 24.2.-25.2. – organizační výbor pracuje – výdej startovních čísel pro vítkovické
závodníky u prezentace – informoval Zvolánek
-M-ČR žactvo 3.3-4.3 – stejné jako Gigant – informoval Zvolánek
- M-ČR přespolní běh 24.3. (vedoucí Černý)-bez ubytování
3) Závody Indoor - příprava bez problémů
4)Nová koncepce žákovské atletiky - předložila Kostková
- VAO byl seznámen s návrhem a do konce února se ke koncepci vyjádří
- společná TR žactva a dospělí 26.2.
5)Hostování cizinci – do konce února 2018
- zatím muži : Danáč st. a ml., ženy: Šimlovičová, Putalová, Lajčáková, Dunajská
6) Různé:
- VAO projednal žádost p. Lindovského o finanční podporu pro veteránku Emu Ryckovou na ME
veteránů v Madridu. – VAO žádost jednohlasně zamítl
-návrh odměn za medaile na M-ČR bude projednána příštím VAO. Vše závisí na výši dotací a
finančních možnostech. Navržen koeficient, který bude upraven podle financí.
-odsouhlasen nákup skokanské tyče pro Hájka – nákup zajistí Olšer
- návrh na zvýšení bodného pro extraligu (400,-Kč za bod), p. Zvolánek návrh podá na Výkonné
radě SSK, která ho projedná
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-nadstandardní péče pro extraligové závodníky
a)regenerace
b)proplácení jízdného na přípravné soutěže
c)příspěvek na VT
d)výživové a potravinové doplňky
Postup: návrh předloží trenér písemně na TR, která schválí nebo neschválí, předseda TR předá návrh
VAO, v případě schválení bude návrh předán ke schválení Výkonné radě SSK
-p. Závodný písemně informoval, že účetnictví za rok 2017 bude uzavřeno do konce března 2018

Zapsal: Šulc
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