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Zápis č. 3 z VV KSJu MS kraje
24.2.2019, Ostrava
Přítomni: Štefániková, Pavlica, Chobot, Kotyk, Borbély
Zprávy předsedkyně:
1) SD ČSJu proběhlo jen za malé účasti zástupců MS kraje- 1.JCBO, MSK
Karviná, Judo Bohumín, JC Havířov, Judo Orlová. Pan Tomáš Heczko,
který kandidoval na post předsedy a člena KK, bohužel do této funkce
nebyl zvolen; předsedkyně KSJu byla kooptována do Kolegia Danů.
2) Vzhledem ke změně účtování dotací z MŠMT ČSJu deponuje částku
určenou na dotaci na činnost KSJu pro rok 2019 na svém podúčtu,
z něhož budou peníze čerpány.
Organizátoři soutěží již byli o změnách ve vyúčtování informováni.
3) podepsána smlouva s JM krajem o účasti v soutěži Moravská liga
Zprávy STK:

1) pořadatelé KP pro rok 2019 – ml. + st. žactvo Judo Beskydy (Raškovice),
dorost, muži + ženy 1.JCBO, mláďata TJ Ostrava

2) zápis KYU do centrální evidence- ZK komisař musí mít aktuální
číslo, zkoušený musí předložit evidenční kartu se zaplacenou
licencí na daný rok. Bez toho není možné Kyu zaevidovat!!!!
Při nesplnění těchto podmínek poplatek za zápis propadá a
po nápravě musí být uhrazen znovu!!!!!
3) z dotace na činnost KSJu bude zakoupen notebook pro předsedu STK
k řízení soutěží.

4) vzhledem k současnému nastavení systému losování pořadatelů
dlouhodobých soutěží došlo ke kolizi termínu kvalifikačního turnaje TJ
Ostrava a 1.ligy mužů. Předseda STK má povinnost účastnit se
přednostně soutěže ČSJu. Náhrada hlavního rozhodčího bude vyřešena co
nejdříve.
Zprávy TMK:
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1) proběhlo školení T3 a cvičitelů juda, viz zpráva v příloze
2) předseda TMK zajistí rozeslání informací o povinnostech zkušebních
komisařů na kluby a zkušební komisaře!
3) zkoušky na stupně Dan proběhnou na začátku července ve Vršovicích.
Zprávy předsedy KR:
1) seminář rozhodčích a trenérů v Berouně- účastníci: Kotyk, Huja, Heczko,
Borbély, Vršek, Janovský, Štefániková
2) v roce 2020 proběhne seminář pro rozhodčí ČSJu na Moravě (asi
Olomouc), v případě potřeby proběhne proškolení krajských rozhodčích
ihned po semináři ČSJu
3) zajištěna delegace na 1.pololetí 2019
4) zajištěn nákup návleků pro rozhodčí, odznaky, kravaty a odznáčky do
klopy zajistí předseda KR pře ČSJu.

