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Zápis č.14 ze schůze KSJu MS kraje
9.4.2014, Ostrava

Přítomni: Štefániková, Sumara, Borbély, Chobot, Huja

Zprávy předsedkyně:
1. Na webu ČSJu vyšel dodatek k Rozpisu mistrovských soutěží 2014 ohledně 

zdravotních prohlídek, včetně vzoru čestného prohlášení.

2. Nominace na ČP družstev žactva v Jičíně rozeslán na oddíly, celkem se zúčastní 18 
lidí, 14 závodníků, 2 trenéři, 2 řidiči, nocleh zajištěn.

3. VV odsouhlasil příspěvek RVŽ na turnaje v Gyoru a Grazu, a to 5 000kč na turnaj. 
Účtovatelem bude 1.JC Baník Ostrava, který vystaví fakturu, dodá kopie dokladů a 
seznam účastníků. Obě akce musí být vyúčtovány do 30.9.2014.

Komise rozhodčích:
1. Pokud pořadatel soutěže do rozpisu uvede, že rozhodčí  deleguje KR MS kraje, je 

potřeba počítat s tím, že předseda KR rozhodčí nadeleguje. Pokud nebude dostatek 
rozhodčích v našem kraji, předseda KR se obrátí o pomoc na Olomoucký kraj, proto je 
potřeba počítat se zvýšenými náklady na rozhodčí ( cestovné).

Pokud si chce pořadatel rozhodčí sehnat sám, je potřeba to rozpisu soutěže uvést!!!!

2. Pořadatelé, kteří mají zájem o příspěvek KSJu na rozhodčí,  je potřeba, aby KSJu o 
toto požádali.  Předseda KR nadeleguje 2 rozhodčí dle svého uvážení, kteří budou 
zaplaceni KSJu. Platnost od 1.5.2014.

3. Předběžná delegace na 2.pololetí proběhne až budou známy termíny soutěží.

4. Předseda KR navštíví jednotlivé kluby v kraji, kde by rád prodiskutoval možnosti 
klubů k zajištění nových  rozhodčích apod. 

TMK:
1. Seminář a zkoušky na I.Dan proběhly 16. a 23.3., celkem 9  účastníků. Další možnost 

zkoušky na I.Dan a vyšší je 4.-6.7.2014 v Rumburku; info na webu ČSJu- sekce 
Kolegium Danů

2. Semináře pro trenéry se dne 6.4.2014 zúčastnilo celkem 26 zájemců

3. Na webu ČSJu jsou informace ohldeně školení trenérů II.třídy, Kolegium Danů podalo 
informace o semináři a zkouškách na vyšší stupně Dan.

STK:
1. Je potřeba, aby pořadatelé dodali datumy soutěží pro další pololetí!!!
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2. Pro rok  2015 je potřeba seznam soutěží (i s datumy) dodat do konce listopadu 2014 
předsedovi STK!!!!!

3. Předseda STK podal návrh na zakoupení materiálu - notebook k řízení soutěží, 
prodlužovací kabely, wifi router, taška pro převoz techniky, ozvučovací zařízení apod. 
VV toto schválil.

Hospodář:
1. Předány telefonní karty Twist.


