Zápis ze schůzky KCTM konané 13. 11. 2012 – Jihlava (Tři Věžičky)
Přítomni: Čechová, Dokulilová, Kaňák, Parkán, Voborníková, Rosecká, Matras, Petráček
Omluveni: Kamenická, Hrstková, Píšová, Klusáčková, Voborník
1) Zahájení a poděkování členům za práci v roce 2012 – Čechová
2) Zpráva o hospodaření – rozpočet je vyrovnaný, finance OK; podán přehled výdajů
za soustředění KCTM a další akce a příjmů z kraje a ČSOS; projednány a odsouhlaseny
návrhy na výdaje pro příští rok (nové mapy, Master SI kontrola, soustředění –
Kaňák + všichni
3) Návrhy termínovky na rok 2013 pro VH oblasti – Matras + všichni
4) Aktualizace personálního obsazení KCTM – z osobních důvodů nebo z důvodů
neaktivity byli z KCTM uvolněni P. Voborník (CTB), L. Píšová (SJH) a L. Kamenická
(OSN); jako noví členové byli projednáni a odsouhlaseni D. Nechanická (OSN)
a J. Hojný (SJH) – Čechová + všichni
5) Projednání seznamu adeptů KCTM pro rok 2013 a jejich rozdělení do skupin + přehled
získaných licencí (9 x A, 22 x B) – Čechová, Petráček + všichni
6) Lékařské prohlídky – zajistit jako obvykle ve Žďáru n. S. pro vybrané členy A-Teamu
a B-Teamu – všichni do ročníku 1998 + M. Kafka (v březnu 2013 – zajistí Petráček +
Čechová; ostatní pak dodají potvrzení podobné jako na tábory s platností 1 rok –
Dokulilová
7) Projednání spolupráce se SCM LPU v roce 2013 (týká se především společné účasti
dorostenecké složky na soustředěních) – Čechová
8) Projednány možnosti reprezentace KCTM ve štafetách v roce 2013 – na MČR družstev
nejspíše jen jeden tým; soustředění nedělat, možnost využití k testu např. CVČ;
testování adeptů během roku na závodech ČPŠ – Čechová, Petráček
9) Plán soustředění KCTM v roce 2013:
a) velikonoce 2013 zajišťuje CHT (Svratouch) – primárně určeno pro žáky a menší
děti; podrobnosti budou doladěny včetně upřesnění termínu a personální pomoci
– Matras
b) velikonoce 2013 – dorost se účastní společného soustředění se SCM LPU –
Čechová
c) 26. – 28. 4. 2013 zajišťuje SJI + TTR (Nesměř) – Čechová, Klusáčková
d) červenec 2013 – SJI (Smrčná) – Dokulilová, Petráček
e) červenec/srpen – CHT (Budislav) – Matras
f) listopad 2013 zajišťuje SJI (Čeřínek) – Dokulilová, Petráček
10) Informace o 6. LODM 2013 ve Zlíně (23. – 28. 6. 2013) – kategorie DM/HM
(2000/2001), DS/HS (1998/1999); disciplíny – sprint (24. 6.), dvojčlenné čtyřúsekové
štafety (25. 6.), middle (27. 6.); návrh předběžné nominace – Čechová (SJI), Kafka
(SJI), Nechanická (OSN), Čech P. (SJI) – Petráček
11) Přebor škol – CTB uspořádá okresní kolo; krajské kolo uspořádá PZR, nejspíše
ve Velkém Meziříčí – Voborníková, Rosecká

12) Různé – podněty pro VH oblasti Vysočina – všichni
- návrh na možnost nahrazení tratí s fáborky tratěmi se smajlíky; vhodné pro mapy
s dostatečným výskytem cest a rozcestí – Čechová
- návrh na uveřejňování parametrů tratí před ukončením řádného termínu přihlášek
– Petráček

Zapsal: A. Petráček

