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Zápis č. 4 z VV KSJu MS kraje
25.9.2019, Ostrava
Přítomni: Štefániková, Pavlica, Chobot, Borbély, Sumara
Zprávy předsedkyně:
1) dotace určená na na činnost KSJu pro rok 2019 čerpána průběžně, dle
pokynů ČSJu
2) Moravská liga-následující kolo ML se bude konat dne 12.10. 2019
v prostorách TC J.Kaděry, ul. mjr. Nováka
3) vzhledem ke kolizi termínů VC Ostrava, DL, 1.liga vznesen požadavek na
STK ČSJu, zda by bylo možné nalosovat termíny dlouhodobých soutěží
již na jaře.
4) KSJu se bude účastnit Olympijského festivalu v Ostravě na Černé louce v
termínu 25.7.- 1.8.2020. V průběhu podzimu budou zveřejňovány další
podrobnosti. VV KSJu počítá s účastí oddílů MS kraje na této akci.
5) uspořádat oficiální poděkování za reprezentaci kraje na LODM v Liberci
– KP benjamínků- předsedkyně zkonzultuje s trenérem KVŽ
Zprávy STK:
1) pro PČR ml. žáků uděleny 2 divoké karty
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!!!!!
Pro zápis kyu je nutné doložit formulář zkušebního
komisaře, viz příloha tohoto zápisu.
3) soutěže v MS kraji- problémy při vážení, úkol pro KR
4) pokusit se vyřešit export databáze závodníků do programu pro řízení
soutěží (problém GDPR) – přes ČSJu
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Zprávy TMK:
1) proběhne školení T3 a cvičitelů juda v termínu 29.-30.11.a 1.12.2019
první část, místo bude ještě upřesněno. Zájemci nechť se hlásí přes web
KSJu. Současně s přihláškou je potřeba poslat na účet KSJu zálohu 500,kč, která je nevratná ( zpráva pro příjemce- záloha školení trenérů 3.třídy)
Neděle 1.12.2019 bude zároveň i doškolovacím seminářem pro ZK 3. třídy
2) zkoušky na stupně I. Dan proběhnou v termínu 10.-12.1.2020, místo bude
upřesněno. Zájemci nechť se hlásí přes web KSJu.
KR:
1) úkol pro předsedu KR-rozhodčí, kteří jsou na vážení MUSÍ kontrolovat
správnost vyplněných údajů na startovních lístcích-jméno, příjmení, klub,
váhovou kategorii-vše musí být čitelné, rozhodčí potvrdí správnost údajů
svými iniciály a parafou a je tak za správnost údajů zodpovědný.
2) úkol pro předsedu KR-zajistit, aby všichni rozhodčí MS kraje byli
přihlášení do KRASu- admin. systém pro rozhodčí
RŮZNÉ:
1) schválen příspěvek KSJu na účast Kristýny Polášková na ME jun.
(Finsko) ve výši 10 tis. kč
2) KSJu MSK udělil stříbrnou plaketu KSJu panu Petru Sumarovi a zlatou
plaketu panu Františkovi Pávkovi u příležitosti jejich životních jubileí.
P.Sumarovi plaketa předána na VC Ostravy 21.9.2019, F. Pávkovi bude
předána na soutěži v Karviné v průběhu podzimu.

