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Zápis č.2 VV KSJu MSK ze dne 10.12.2018
Ostrava
Přítomni: Štefániková, Pavlica, Sumara, Borbély, Chobot, Zeman, Černý,
Kahánek, Štefánik, Huja
Nepřítomen: Kotyk
Zprávy předsedkyně:
1. v případě smazání evidenční karty nebo potřeby obnovit evidenční kartu
kontaktujte předsedu STK ČSJu Ing. Kalouse.
2. Proběhlo školení a zkoušky na mistrovské stupně DAN ve spolupráci s
1.JCBO. Vzhledem k zdravotní indispozici předsedy KD pana Veleho
proběhla celá kace v režii KSJu, účetní výsledek -34,-kč.
Celkem proškoleno a vyzkoušeno 15 lidí.
3. Panu Hujovi předsedkyně poděkovala za ochotu a čas, které věnoval práci
v komisi rozhodčích KSJu, poblahopřála k životnímu jubileu a
předala dárkový koš.
4. zápisky z Pléna ČSJu v příloze tohoto zápisu
Zprávy TMK:
1. školení trenérů proběhne v termínu 4.-.6.1.2019 v Ostravě viz příloha
tohoto zápisu.
Zprávy STK:
1. zájemci o pořadatelství KP nechť se hlásí emailem p. Chobotovi
2. porada STK proběhne 4.-5.1.2019 ve Veselí nad Lužnicí, vzhledem
k omezenému rozpočtu STK ČSJu bude náklady p. Chobotovi hradit
KSJu.
Zprávy KR:
1. školení a doškolení rozhodčích ČSJu proběhne v Berouně v sobotu
19.ledna 2019 (20.ledna pokračuje školení pro aktivní mezinárodní
rozhodčí a instruktory), dle rozhodnutí VV ČSJu rozhodčím hradí náklady
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vysílající složka, tedy KSJu( předpoklad Štefániková, Borbély, Kotyk,
Heczko, Janovský, Huja).
Různé:
1. na konci listopadu vyzval ČSJu k proúčtování části prostředků, které
krajské svazy obdržely v období prázdnin za licence z roku 2017, do
15.12.2018. Vzhledem k načasování a neproúčtovaným akcím toto není
možné, na ČSJu byl odeslán seznam čerpaných položek.
Na příští rok plánuje ČSJu podobnou metodiku- potřebuje získat finance
na pořádání ME2020- nicméně KSJu nebude zřejmě schopen proúčtovat
požadovanou částku- jednak jsme materiálně vybaveni a jednak dle
názoru VV je potřeba připravit se na léta, která nebudou tak štědrá.
2. 25.1.2019 proběhne Shromáždění delegátů ČSJu, KSJu prosí předsedy
oddílů o nahlášení zájemců kvůli zajištění dopravy.

Jménem Krajského svazu juda MS kraje chci vám všem poděkovat za
spolupráci, popřát vám klidné svátky
a do nového roku popřát hlavně
zdraví.
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Krajský svaz juda MS kraje Vás zve na
Školení trenérů III. třídy a cvičitelů judo
Datum konání:

4.-6.1.2019 1.část,

2.část + zkoušky:

Bude upřesněno v průběhu

konání akce.
Místo konání:

Budova TJ Ostrava, Ostrava,Varenská 40a.

Čas:

Pátek 4.1. v 16.30 u vrátnice. Bude jen teorie.
Sobota 5.1.2019, 9:00 – 23:00, střídání teorie s praxí na tatami
Neděle 6.1.2019, 9:00 – 22:00, střídání teorie s praxí

Podmínky:

2.kyu. 18 let, platná licence na rok 2018-2019, zaplacení poplatku.
V případě nesplnění podmínek věku a kyu, je možno absolvovat školení
a zkouška bude potvrzena až po splnění podmínek. Pro zájemce o tr.3.tř
je podmínkou 3.kyu a 17 let.
Je nutný aktivní nácvik v kimonu!!!

Poplatek:

Dle rozhodnutí MSKSJu je to 1000,-Kč na účet MSKSJu do 2.1.
2019. Cvičitelé hradí 500,-Kč a účastní se jen programu pátek a sobota.
Úhrada na místě je možná jen po předchozí domluvě. V případě
neúčasti poplatek propadá ve prospěch MSKSJu. V případě požadavku
o úhradu na místě bude poplatek pořadován na oddílu žadatele i
v případě neúčasti.

S sebou:

kimono, platný průkaz judo, psací potřeby, sešit.

Vedoucí školení:

Radislav Borbély, 724 394 957, borbely@seznam.cz

Pro absolvován kurzu je nutné se aktivně zúčastnit po všechny dny. Sobota, neděle začátek
v 9.00, ukončení cca 22.00 po oba dny. U všech účastníků se již předpokládá dostatečná
znalost technik 5.-3.kyu. Cvičitelé juda jen 5.kyu.

KAŽDÝ DALŠÍ ZÁJEMCE SE MŮŽE PŘIHLÁSIT NA
ADRESE
http://www.msksju.cz/index.php?id=6
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Číslo účtu MSKSJu: 290 034 4131/2010
Prosím zadat jméno a příjmení, kurz trenérů 3.třídy/cvičitelů a oddíl.
Radislav Borbély, předseda TMK MSKSJu

www.msksju.cz
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Zápisky z Pléna ČSJu, 11.12.2018, Praha
 R.Kalous informoval o spuštění databáze oddílů a klubů na stránkách
MŠMT viz http://www.msmt.cz/sport-1/spusteni-rejstriku-sportovnichorganizaci-sportovcu-treneru
Podle této databáze budou v následujících letech proudit dotace a příspěvky na
svazy a kluby nikoliv podle databáze ČSJu.
V databázi by měly být zavedeny všechny kluby v rámci ČSJu, import
jednotlivých členů klubů a oddílů je zatím v řešení. Nicméně bude potřeba tuto
databázi průběžně aktualizovat a doplňovat a to bude záležitostí klubů.
 předseda ČSJu apeloval na doplnění sportovců do evidence ČSJu, VV
ČSJu zaznamenal pokles v členské základně
 Plénum odsouhlasilo změnu SŘ ve vahách ml. žactva, úpravu článku
7.3.SŘ ohledně startu závodníků oddílu, který má u ČSJu závazky po
splatnosti; úpravu disciplinárního řádu
 p. Hnidka informoval o aktualizaci pravidel juda na webu, zásad pro
činnost rozhodčích a semináři pro rozhodčí a trenéry v Berouně v lednu
2019
 přípravy na ME v plném proudu- zajištěno ubytování pro výpravy, hala,
částečně doprava, momentálně probíhají jednání ohledně marketingu,
reklam, obsazenosti haly (spolupráce s okolními státy- SVK, AUT, POL,
GER).
Momentálně ČSJu řeší na MŠMT změnu v dotačním kalendáři pro potřeby
ME 2020.
ČSJu předpokládá pomoc ze strany KSJu zejména při zajištění návštěvnosti
ME2020.
Zmínila jsem možnost problematického proúčtování příspěvku KSJu ( ČSJu
posílá peníze za licence formou příspěvku na činnost KSJu, který je nutno
svazu proúčtovat) a jestli by nebylo možné svazu nějakou částku financí
půjčit nebo jeden rok příspěvky od svazu nedostat. Odpovědí bylo, že toto
bude úkol pro VV ČSJu, který bude ustaven po SD 2019.

