Zápis z výboru Atletického klubu SSK Vítkovice
24. 10. 2018
Přítomni: Černý, Šulc, Závodný, Zedník, Zvolánek
Omluvena: Kostková
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JUDr. Aleš Miko odstoupil z pracovních důvodů z funkce předsedy atletického klubu, svoje
odstoupení zaslal e-mailem členům výboru a trenérům klubu
Výbor vyslovuje poděkování JUDr. Aleši Mikovi za práci, kterou po dobu svého předsednictví
pro klub vykonal
Podle stanov SSKV a navazujících směrnic bude předsedu zastupovat Ing. Aleš Zedník,
současný místopředseda klubu
Výbor dále rozhodl o přihlášce družstev do soutěží v kategorii dospělých- I. liga muži, II. liga B
muži, extraliga ženy a druhá liga B ženy. V listopadu na výborové schůzi odsouhlasit výši
bodného pro muže v I. lize, ženy a muže v II. lize. Extraliga ženy – bodné zůstává ve stejné
výši jako v roce 2018. Dalším úkolem pro výbor je určit měsíční odměny pro trenéry pro rok
2019 a další finanční náležitosti. Nutno dokončit vyplácení bodného pro extraligu a další
finanční náhrady, které nejsou ze strany SSKV uhrazeny. Proběhne v měsíci listopadu 2018.
Členové výboru připraví řešení situace v družstvu mužů-připravit podmínky pro atlety takové,
aby zůstali v družstvu a vybojovali v sezoně 2019 návrat do extraligy, nejdůležitější úkol pro
sezonu 2019. Týká se hostování, podpora nejlepším mužům, případně juniorům, kteří budou
pro družstvo oporou. Potěšitelné je, že Zdeněk Stromšík bude za družstvo závodit, výbor věří,
že i další zůstanou a podpoří družstvo v návratu do extraligy.
Pro halovou sezónu:
o termínová listina- návrh, který ještě může doznat změn předložena
o pořádáme M ČR mužů a žen ve dnech 16. 2. – 17. 2. 2019
o 2. 3. – 3. 3. 2019 pořádáme MČR žactva
o 12. 2. INDOOR GALA – pořádá ČAS – my technické zabezpečení na základě smlouvy,
ve hře ještě termín 30. 1. 2019
v roce 2018 – prosinec nás čeká mezikrajové utkání mladšího žactva 8. 12. – zajišťuje MSKAS
ve spolupráci s AK SSK VÍTKOVICE, dále 11. 12. finále středoškolského poháru, zajišťuje ČAS,
na základě smlouvy technické uspořádání AK SSKV, ještě není stanovena částka. Klub byl
požádán o zajištění, režii vyhlášení vítězů soutěže v hotelu CLARION – Aleš Zedník a jeho
skupina. V roce 2019 ještě pořádáme ve spolupráci s SG D. a E. Zátopkových 8. 1. soutěž
sportovních gymnázií, zatím není známo, kdo bude určen pořadatelem a zajištěním celé akce.
G. Šulc zpracoval pro halu rozdělení sektorů pro technické disciplíny, bylo rozesláno
trenérům. Rozvrh, časový, pro halu, zůstává stejný jako v předchozích sezonách. V PONDĚLÍ
ROZŠÍŘEN TRÉNINK PRO Atletiku Poruba od 18.00 do 20.00 na základě objednávky u správce
haly.

Příští termín jednání výboru AK SSKV 20. 11. 2018 v 17.30 hodin
Zapsal: Oldřich Zvolánek

