Moravskoslezský krajský svaz juda
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cowinka@seznam.cz
Zápis č.1 schůze VV Krajského svazu juda.
Datum: 17.prosince 2010
Přítomni: Štefániková K., Sumara P., Pávek F., Chobot R.
Nepřítomen: Borbély R.
Host: pan J. Březina
1.

zastoupení v jednotlivých komisích: STK- Roman Chobot, TMK +Dany- Radislav Borbély, KRKlára Štefániková (prozatím), agendu vyznamenání si ponechává VV
2. kontrola usnesení z Valné hromady:
a) zpětně vyhledat v zápisech informace o udělování „divokých karet“ v kraji a zaslat panu
Rabasovi.
Mgr. Štefániková, do konce roku
b) prověřit kontakty oddílů pro emailovou komunikaci
Sumara , do konce roku
3. k doporučení VH- KSJu bude opětovně pořádat KP – mláďat, ml.+st. žactva, dorostu juniorů a
juniorek, seniorů a seniorek.
O možnosti postupu na MČR a PČR rozhodně Valná hromada ČSJu 29.1.2010.
4.

5.

zpráva předsedkyně:
a) Dne 2.12.2010 proběhla porada předsedů Krajských svazů s účastí zástupce ČSTV z Prahy
(Mgr.Jan Boháč, gen.sekretář VV ČSTV), který informoval o problémech s financováním
jednotlivých svazů.
b) Jménem KSJu byl podán návrh na grant na podporu mládeže v jejich přípravě na Letní
olympijské hry mládeže 2010 v Olomouci.
c) Dne 16.12. 2010 se konalo plénum starých a nových předsedů Krajských svazů juda v Praze,
kterého se předsedkyně z pracovních důvodů nezúčastnila.
d) KSJu chce poděkovat 1.JC Baník Ostrava za organizaci MČR družstev starších žáků a panu
Milanu Lukášovi za zajištění pohárů pro medailisty a plaket pro všechna zúčastněná družstva.
e) KSJu bere na vědomí změnu registrace TJ Důl Staříč Frýdek- Místek na Sportovní klub Město
Frýdek – Místek, email: judo@seznam.cz, Lubomír Černý, předseda oddílu
zprávy komisí:
1) STK- je možné využívat program licencovaný ČSJu k řízení soutěží v kraji. Je
možné uspořádat pro školení pro zájemce, který by proběhl v rámci semináře pro
krajské rozhodčí v průběhu ledna 2011
Součástí programu je databáze závodníků, kteří se turnajů účastní a tím je i jednodušší
zpracování startovních lístků.
Používání by bylo zdarma, podmínkou je vlastní notebook.
3.-4. 12. 2010 proběhla v Praze schůze porada předsedů STK, byly projednány:
§ Počet rozhodčích na tatami při řízení soutěží (do vyřešení v kompetenci krajů)
§ Ranking listy, postupy na MČR a PČR ( existence KP jako nominačních
turnajů)
§ Pořadatelství MČR, PČR; úprava soutěžního řádu, definice lékařské prohlídky
(podpis, datum, razítko a odbornost lékaře)
§ Start zahraničních závodníků v ligových soutěžích
§ Sportovní kalendář 2011
2) KR- dne 14.12.2010 proběhlo plénum KR ČSJu, kterého se předsedkyně KR
nezúčastnila z pracovních důvodů.
Prostřednictvím emailu Ing. Pelantové byl podán návrh na počet rozhodčích na
tatami při zápasech mládeže. Bude rozhodnuto na VH ČSJu.
Seminář pro krajské rozhodčí bude uspořádán v průběhu ledna, v závislosti na
semináři pořádaném ČSJu.
3) Sekretář- byly proplaceny výlohy za Valnou hromadu KSJu ve výši 1.500 kč.
4) TMK- vzhledem k výsledků za letošní rok nebyl podán žádný návrh na ocenění
Sportovec MS kraje 2010.
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6.

různé :
a) VV poděkoval bývalému předsedovi panu Josefu Březinovi za jeho činnost v čele KSJu,
popřál mu hodně zdraví a zdaru v jeho dalších činnostech; předsedkyně předala dárkový koš
b) VV poděkoval panu Františku Pávkovi za jeho dlouholetou činnost v rámci KSJu a popřál
mu hodně zdaru v oddílové činnosti; předsedkyně předala dárkový koš

Krajský sportovní kalendář bude uzavřen 31.1.2011. Prosím zájemce o
doplnění soutěží, po tomto datu již nebude možno!!!!!!!!!
Příští schůze se bude konat dne 17.2.2011 v Ostravě na Varenské ulici.

KSJu přeje všem příjemné svátky a mnoho zdraví s sportovních úspěchů
v Novém roce.

Zapsala: Mgr. Štefániková Klára v.r.

