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Zápis z Výboru AK ze dne 17. 01. 2017
Přítomni: Miko, Zvolánek, Černý, Kostková, Šulc, Závodný, Zedník
Omluven: Nepřítomen: Ad 1. Předseda popřál všem zúčastněným vše nejlepší v roce 2017.
Ad 2. Schválení návrhu Kodexu atletického trenéra. Trenéři mají možnost předložit doplňující návrhy
nejpozději však do 26. 1. 2017.
Ad 3. Hodnocení trenérů v roce 2016 proběhlo dle daných kritérií. Z tohoto hodnocení vycházejí
odměny trenérů (dospělých a dorostu) na rok 2017. Trenéři mají možnost se k návrhu vyjádřit nejpozději
však do 26.1.2017.
Ad 4. Dne 17.1. se zúčastnil p. Zvolánek schůze na Krajském zastupitelstvu ohledně dotací pro
kolektivní sporty. Díky tomu, že jsme v kategoriích mužů a žen v extralize je atletika brána i jako kolektivní
sport a máme možnost dostat dotaci na činnost.
Ad 5. Vypracovat návrh finančních odměn pro medailisty ze soutěží dospělých (zpracuje V. Černý).
Ad 6. Pohár Mistrů evropských zemí juniorů v krosu - nominace do 21.1.
Vedoucí:
Vladimír Černý
Závodníci:
Sigmund, Symerský, Podešva, Janů
Ad 7. Firma InSPORTline stále nedodala objednané zboží (mělo být dodáno do konce roku 2016). Je to
sponzorský dar a vše obdržíme zdarma. Budeme urgovat.
Ad 8. Na M-ČR v hale v Praze je ubytování zajištěno v Hotelu Slávia.
Vedoucí akcí: M-ČR víceboje – Legerská, M-ČR M+Ž - Černý, M-ČR žactvo - Legerská
Vedoucí akcí musí 10 dnů před závody upřesnit počet ubytovaných u sekretáře AK.
Ad 9. Na semináři 25. - 27. 11. 2016 v Dříteči byla schváleno zástupci klubů ČR povinnost závodníků
startovat na všech závodech v oddílových dresech. Rozhodčí nemají pouštět na start závodníky bez
oddílových dresů. Trenéři musí upozornit závodníky na tuto povinnost.
Ad 10. Od 30.1.2017 nebudou puštěni do haly na trénink atleti bez kartičky, která potvrzuje zaplacení
oddílových příspěvků. Pokud nebude mít atlet zaplaceny oddílové příspěvky musí zaplatit jednorázový
vstup na trénink 100,- Kč.
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