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Zápis č. 13 ze schůze KSJu MS kraje
Ostrava, 18.2.2014
Přítomni: Štefániková, Borbély, Huja, Chobot, Frenštátský, Pröll.
Omluven: Sumara
Zprávy předsedkyně:
 všechny doklady z roku 2013 proúčtovány
 Adéla Szarzecová převzala sportovní materiál v hodnotě 7 587 kč
 Zdravotní prohlídky 2014- vzhledem k platnosti (od listopadu 2013)
nové vyhlášky, která se týká zdravotních prohlídek; objevily se v kraji
problémy u dorostových lékařů, kteří prohlídky nechtěli provádět s
odvoláním na tuto vyhlášku a s odesláním sportovce do ordinace
sportovního lékaře. ČSJu se proto rozhodl upravit vzhled kartiček pro
lékařskou prohlídku, aby sportovce lékař nemohl odmítnout. Kartičky
jsou volně ke stažení na webu ČSJu, sekce STK.
 I v letošním roce byla KSJu udělena dotace na talentovanou mládež v
hodnotě 15 tis. kč, bude využito zejména na ČP družstev žactva, který se
bude konat 26.4.2014 v Jičíně.
 Na podzim proběhne volební shromáždění delegátů, termín bude
upřesněn.
Zprávy TMK:
 9.2.2014 proběhl seminář pro trenéry na hale 1.JCBO , ul. Mjr. Nováka,
Ostrava- Hrabůvka, zúčastnilo se 43 zájemců
 Další seminář pro trenéry je plánován na neděli 6.4.2014 tamtéž
 Dany- zájemci nechť se hlásí na webu KSJu, předpokládaný termín pro
seminář a konzultace I.DAN je plánován na 23.32014
 ČP družstev žáků bude zajišťovat vedoucí RVŽ Dušan Koza
 19.2.2014 -návštěva předsedy TMK v TJ Štramberk, další oddíly dle
domluvy
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Zprávy STK:
 22.3.2014 proběhne KP dorost- junioři(-rky), senioři(-rky)- družstva na
hale TJ Ostrava, Varenská ul.
 3.5.2014 proběhne KP ml. + st. žactva v Českém Těšíně
 Předseda STK zpracoval nové webové stránky KSJu
 Záznamy do centrální evidence budou provedeny až po zaplacení
poplatku na účet KSJu
Komise rozhodčích:
 9.2.2014 po semináři trenérů proběhlo doškolení o nových pravidlech pro
rozhočí, celkem se zúčastnilo 34 zájemců ( trenérů + rozhodčích)
 Delegace rozhodčích bude prováděna vždy na pololetí, je proto nutné, aby
oddíly dodaly včas termíny svých soutěží, platnost IHNED!!!!
 KSJu zajistí na soutěže hlavního rozhodčího a jeho zástupce na své
náklady, ostatní rozhodčí je povinen si zajistit pořadatel. Toto se netýká
soutěží, které pořádá KSJu, tedy KP.
Kontrolní komise:
 U veškerých odměn, nominací apod vždy uvést jméno, příjmení a
klubovou příslušnost dané osoby
 Zveřejnit výsledovku za rok 2013+ finance na účtu KSJu, vyjmenovat
účetní položky, tj. kolik peněz bylo proúčtováno na rozhodčí, kancelářské
potřeby apod.
Zapsala Klára Štefániková v.r.

