Zápis ze schůzky KCTM konané 15. 11. 2011 – Jihlava (Tři Věžičky)
Přítomni: Čechová, Dokulilová, Kaňák, Parkán, Voborníková, Rosecká, Petráček
Omluveni: Kamenická, Hrstková, Matras, Píšová, Klusáčková, Voborník
1) Zahájení a poděkování členům za práci v roce 2011 – Čechová
2) Zhodnocení roku 2011 – funkcionáři se osvědčili, žádná změna na postech; organizace
klapala na výbornou; všechna soustředění vydařená a bez problémů (Čeřínek,
Frýdštejn, Smrčná, Milovy, Čeřínek); vynikající letošní reprezentace na MČR družstev
a štafet (zejména ve štafetách) – Čechová
výborná reprezentace také na 5. LODM v Olomouci; doporučení pro příští účast:
využít maximální kvótu účasti sportovců i trenérů – Petráček
3) Zpráva o hospodaření – proběhla kontrola účetnictví z kraje s výsledkem OK;
pokračovat ve spolupráci s oddíly v proúčtovávání nových map; projednán a
odsouhlasen návrh na zjednodušení provádění plateb členů KCTM na soustředění –
Kaňák + všichni
4) Plán soustředění KCTM v roce 2012:
a) 28. 4. – 1. 5. 2012 zajišťuje SJI + JHB (Orlovy) – na úvod oblastní závod (doprava
zajištěna oddíly), ubytování zajištěno, zajištění stravy – Dokulilová, mapy + stavba
tréninků – Kaňák, Petráček + všichni
b) červenec 2012 zajišťuje SJI (Smrčná) – Dokulilová, Kaňák
c) 22. – 23. 9. 2012
varianta I. – zajišťuje CHT (Budislav) – povinná účast pro určené reprezentanty
KCTM na závody MČR družstev – Matras
varianta II. – zajišťuje CTB (Chotěboř – Geofond) – povinná účast pro určené
reprezentanty KCTM na závody MČR družstev – Voborníkovi
Nutno projednat na Valné hromadě oblasti!!!
d) listopad 2012 zajišťuje SJI (Čeřínek) – Dokulilová, Kaňák
5) Projednání seznamu adeptů KCTM pro rok 2012 a jejich rozdělení do skupin + přehled
získaných licencí (13 x A, 22 x B) – Čechová + všichni
6) Lékařské prohlídky – zajistit ve Žďáru n. S. pro vybrané členy A-Teamu a B-Teamu
(v týdnu od 5. března 2012 – zajistí Petráček + Čechová; ostatní pak dodají potvrzení
podobné jako na tábory s platností 1 rok – Dokulilová
7) Různé – podněty pro VH oblasti Vysočina – všichni
- diskuze k souběhu závodů ŽBČ a oblasti 8. – 9. 9 2012 (SJI); doporučení KCTM –
pokusit se prosadit prodiskutovaný materiál – Čechová + všichni
- navrhnout přesun oblastního závodu CHT z 24. 3. na 14. 4. 2012 - všichni
- upozornit na pravděpodobnou účast výběrů KCTM na závodech 26. – 27. 5. 2012
(UOL + JPV) a kolizi ČPŠ a ŽA s předjednanou účastí na oblasti PPU
- prodiskutovat úpravu v kalendáři oblasti – viz bod 4 c

- navrhnout úpravu soutěžního řádu oblasti v hodnocení žákovských a
dorosteneckých kategoriích zejména s ohledem na podzimní část sezóny a zisky
licencí B

Zapsal: A. Petráček

