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Zápis č. 1 ze schůze výkonného výboru
KSJu MSK, Ostrava, 8.10.2018
Přítomni: Štefániková, Pavlica, Sumara, Chobot, Borbély
Omluven: Kotyk
Zprávy předsedkyně:
1. stále se objevují problémy s evidencí členů ČSJu, kdy administrátor klubu
při přestupu člena do klubu jiného kartu nepřevede a smaže, veškeré údaje
a historie závodníka /člena klubu tak zmizí,
Předsedkyně se pokusí zajistit, ve spolupráci s STK ČSJu, aby údaje byly
dohledatelné, záloha dat.
2. 23.-28.6.2019 proběhne Letní olympiáda dětí a mládeže. Judo má
možnost vyslat 6 chlapců, 6 dívek a 2 trenéry.
Soutěžit budou smíšená 8členná družstav staršího žactva (13-14let) v hmot.
kategoriích :
 žáci - -42kg, -46kg, -50kg, -55kg
 žačky - -44kg, -48kg, -52kg, -57kg
Jako trenér vybrán Ondřej Libo, nominační kritéria budou upřesněna.
3. Významného jubilea se v říjnu dožívají pánové František Huja (70 let) a
Milan Vantuch (80let). Panu Vantuchovi bude předán dárkový koš a
Diamantová plaketa KSJu na PČR žactva v Ostravě (20.-21.10.), pan Huja
bude pozván na poseldní schůzi VV v tomto roce.
4. VV ČSJu uložil na Plénu krajům ke zvážení uspořádání DNE JUDA
V ČR, v jeden termín. Momentálně nepanuje shoda v termínu, každý kraj
a okresní město se účastní vlastních akcí na podporu sportu. M. Pavlica
navrhl, zda by nebylo lepší připojit se případně ke Světovému dni juda
(28.10.) http://www.worldjudoday.com/en/WorldJudoDay-3.html
5. opět proběhne anketa Sportovec roku 2018 Moravskoslezského kraje,
případné adepty je možné přihlásit do 25.listopadu přes portál
sportovec.msk.cz .
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1. školení zkušebních komisařů II. třídy proběhlo,
2. zkoušky na stupně DAN proběhnou v termínu 7.-9.12.2018, viz web
KSJu.
3. školení trenérů III. třídy a cvičitelů juda proběhne 4.1.2019 v Brně, viz
web KSJu
Zprávy KR:
1. školen rozhodčích ČSJu proběhlo 15.-17.6.2018 v Haviřově a Závišicích,
zúčastnili se frekventanti i z okolních krajů, seznam rozhodčích na webu
KSJu
2. úkol- nákup kravat a odznaků stále trvá
Zprávy STK:
1. vzhledem ke stále se opakujícím problémům se zápisem Kyu do centrální
evidence svazu, kdy buď sportovci nejsou vůbec v evidenci nebo nemají
platnou licenci, poplatek za záznam tímto propadá a po nápravě je
potřeba uhradit jej znovu.
Důvodem je mrhání času předsedy STK, který musí vynaložit zbytečné
úsilí k vyhledání osoby, která nesplňuje podmínky nebo v evidenci vůbec
není.
Dle soutěžního řádu není možné zkoušet jedince na vyšší Kyu, aniž by byl
veden v evidenci- tj. bez zaplacené licence a bez evidenční karty!!!!
Tato situace by tudíž vůbec neměla nastat, protože zkušební komisař je
povinen tuto věc si zkontrolovat! Zkušební komisař se tímto může
vystavit případnému disciplinárnímu postihu.
2. zkoušet na vyšší KYU mohou pouze zkušební komisaři s platnou
licencí!!!!
3. kluby zajistí jednoho člověka, který bude pověřen komunikací
s předsedou STK ohledně plateb a záznamů KYU,
Různé:
1. R.Borbély navrhl udělení bronzové plakety J.Štefánikovi za jeho
dlouhodobou činnost a přínos pro MS judo, VV toto schválil.
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