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Zápis č. 6 z VV KSJu MS kraje
17.12.2020, Ostrava
Přítomni: Štefániková, Pavlica, Chobot, Janovský, Borbély
Zprávy předsedkyně:
1) během roku 2020 průběžně probíhaly konzultace v rámci VV KSJu
2) dotace na činnost KSJu na podúčtu ČSJu vyčerpána. Byla použita na
nákup materiálu, významně jsme podpořili Český pohár OSTRAVA,
školení rozhodčích ČSJu, školení ZK MSK,…
3) odměny za rok 2020 – R. Chobot 10 000,-kč/ pololetí, Štefániková 5 000,kč, Pavlica 5 000,- kč; Borbély 5 000,- ; Sumara 3 000,- kč-VV schválil
4) návrh na příspěvek na činnost pro rok 2021 ve výši 100 000,-kč pro
1.JCBO – za účast K. Poláškové MEJ 2019; za účast R. Rýpara na MEJ,
ME23 2020; nominace T. Václavkové MED 2020 (zrušeno) – VV
schválil
5) návrh na odměnu R. Rýpara za reprezentaci ve výši 10 000,-kč –
nákup sport. materiálu – VV schválil
6) LODM 2021 – proběhla schůzka na půdě ČUS s prvními informacemi,
potvrzena účast 10 sportovců + 2 osoby trenérský doprovod
7) Olympijský festival 2021- proběhne u příležitosti OH Tokyo po dobu
konání ol. soutěže juda, KSJu uhradí účastníkům:
• náklady na převoz tatami
• stravu a pitný režim účastníků
• příspěvek na činnost oddílu/klubu ve výši 10 000,- kč/ den (v
případě účasti více oddílů v jeden den bude odměna rozdělena)
Podmínkou účasti je:
• přítomnost cca 10 cvičenců + 2 trenéři
• prezentace bude probíhat na základě předem dané osnovy, aby
byla zajištěna stejná kvalita ukázek
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Cílem akce je prezentovat judo jako sport pro všechny a zároveň dát možnost
klubům prezentovat se široké veřejnosti.
8) COVID – opatření pro rok 2021 zatím nejsou známa, nelze předpokládat,
že ihned po Novém roce se vše rozběhne tak, jak bychom si přáli.
9) vstupenky ME 2020- předsedkyně KSJu zaslala veškeré podklady o
proběhlých platbách na Ticketportal, aby bylo co nejvíce urychleno
vypořádání pohledávek.
Zprávy STK:
1) zájemci o pořádní Krajských přeborů pro rok 2021nechť se hlásí
předsedovi STK
2) termíny soutěží pro rok 2021 zaslat předsedovi STK – termín 20.1.2021
3) 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!!!!!
4) zahájená spolupráce s adepty na asistenty STK bohužel nedopadla dle
představ KSJu, předseda STK osloven k hledání dalšího řešení.
Zprávy TMK:
1) proběhnou konzultace a zkoušky na 1.- 3. Dan ve spolupráci s ČSJu
v termínu 8.-9.1.2021, viz web KSJu
2) školení ZK III., II. a I. tř. v termínu 23.1.2021, informace budou na webu
KSJu a rozeslány do klubů.
Zprávy předsedy KR:
1) seminář rozhodčích ČSJu proběhne 30. ledna 2021 v Jablonci n. N.
(pokud Covid dovolí), dále bude následovat seminář v kraji
2) předseda KR pověřen vypracováním anonymního dotazníků pro rozhodčí
KSJu
3) zajištěn nákup návleků pro rozhodčí
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