
Směrnice o udělování vyznamenání a ocení KSJu MSK 

 

Krajská vyznamenání a ocenění všech stupňů schvaluje výbor KSJu MSK v jehož 

působnosti vyznamenaná, nebo oceněná osoba pracuje. 

Krajské vyznamenání, nebo ocenění, navrhuje klub, oddíl judo, nebo výbor KSJu 

MSK. 

Krajská vyznamenání a ocenění udělená před platností této směrnice zůstávají 

v platnosti. 

 

Krajská vyznamenání a ocenění: 

I. Na úrovni klubu, oddílu juda 

 

a.)   Děkovný dopis 

b.)   Diplom 

c.)   Pamětní medaile 

d.)   Pamětní cena 

e.)   Jiné, dle uvážení klubu, oddílu 

 

II. Na úrovni kraje 

 

A.)   Jako na úrovni klubu, oddílu 

B.)   Udělení bronzové plakety KSJu MSK 

C.)   Udělení stříbrné plakety 

D.)   Udělení zlaté plakety 

E.)   Udělení diamantové plakety 

F.)   Dopis předsedy KSJu MSK 

  



 

 

Podmínky pro získání plaket: 

 

A.)   Bronzová plaketa KSJu MSK 

- Aktivní činnost po dobu 10 let ve funkci trenér, rozhodčí, nebo funkcionář na   

úrovni klubu, oddílu judo, nebo KSJu MSK 

- Práce ve výkonném orgánu KSJu MSK ve dvou volebních obdobích 

- Dlouholetá úspěšná závodnická činnost na úrovni KSJu MSK 

- Opakované medailové umístění na MČR v seniorských kategoriích 

 

B.)   Stříbrná plaketa KSJu MSK 

- Aktivní činnost po dobu 15 let ve funkci trenér, rozhodčí, nebo funkcionář na 

úrovni klubu, oddílu judo, nebo KSJu MSK 

- Práce ve výkonném orgánu KSJu MSK ve třech volebních obdobích 

- Zisk mistrovského titulu a medailového umístění na MČR v seniorských 

kategoriích 

 

C.)   Zlatá plaketa KSJu MSK 

- Aktivní činnost po dobu 20 let ve funkci trenér, rozhodčí, nebo funkcionář na 

úrovni klubu, oddílu judo, nebo KSJu MSK 

- Práce ve výkonném orgánu KSJu MSK ve čtyřech volebních obdobích 

- Opakovaný zisk mistrovských titulů a medailového umístění na MČR 

v seniorských kategoriích 

- Umístění do pátého místa na mezinárodních seniorských soutěžích 

  



 

 

D.)   Diamantová plaketa 

- Aktivní činnost po dobu 25 let ve funkci trenér, rozhodčí, nebo funkcionář na 

úrovni klubu, oddílu judo, nebo KSJu MSK 

- Práce ve výkonném orgánu KSJu MSK v pěti volebních obdobích 

- Opakovaný zisk mistrovských titulů  

- Umístění do třetího místa na mezinárodních seniorských soutěžích                      

- Významné dlouhodobé zásluhy o rozvoj juda 

 

E.)Dopis předsedy KSJu MSK 

- Významné dlouhodobé zásluhy o rozvoj juda 

- Dovršení významného životního jubilea 

- Významný čin fair-play 

 

 

V Ostravě 26. 1. 2017 

 

Schválil výbor KSJu MSK  dne : …………1.5.2017……………………….. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

         

 


