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21. února 2011 

 

Zápis č.2 schůze VV Krajského svazu juda. 
17.2.2011  
Klubovna TJ Mittal Ostrava 
Přítomni: Štefániková, Sumara, Borbély, Chobot, Pávek 
 
Kontrola zápisu: 
 
ad 2. usnesení VH - 
a)  informace o divokých kartách byla panu Rabasovi podána 
b) prověřit kontakty oddílů pro emailovou komunikaci- přidat emaily 
rabasekpetr@seznam.cz, g.krivankova@seznam.cz (Judo Studénka) 
 
ad 3. doporučení  VH- opětovné pořádání KP - bude splněno, viz dále 
 

I. zprávy předsedkyně: 
a) KS obdržel statistiku odběru LZ za rok 2010 a částečně i za rok 2011 (zatím 

neúplně). Jediným klubem, který neodebral žádnou LZ v r.2010  je Moravské 
judo a sambo Orlová. 

b) dne 23.2.2011 (středa) se uskuteční schůze předsedů Krajských svazů na 
Krajském sdružení ČSTV. Budou podány aktuální informace o financování 
krajských sdružení ČSTV  v roce 2011. Počítejte prosím s možností 
svolání mimořádné schůze kraje i se zástupci klubů!!!! 

c) výsledek grantu na podporu mládeže v jejich přípravě na Letní olympijské hry 
mládeže zatím neznámý.  

d) předsedkyně děkuje 1.JC Baník Ostrava za organizaci a průběh závodů 
Českého  Poháru. 

II. zprávy KR: 
a) úprava pravidel k 16.1.2011, seminář pro krajské rozhodčí zřejmě proběhne 

19.3.2011 (sobota) odpoledne po KP dorostu, juniorů/ek, mužů a žen; viz 
dále 

b) předsedkyně KR prosí hlavní rozhodčí na turnajích, aby vyplňovali zprávu 
hl.rozhodčího a zaslali ji předsedkyni KR (cowinka@seznam.cz), nebo předali 
pořadateli soutěže a ten ji zaslal předsedkyni KR. V případě nejasností 
nahlédněte do Soutěžního řádu juda, článek 12, který vás bude informovat. 
Formulář je volně ke stažení na krajském webu, popř. je možné ho poslat. 

c) 11.-13.3.2011 proběhne ve Žďáru n. S.školení rozhodčích II. a I. třídy. Je 
možné vyslat i zájemce o rozhodčího III. třídy. 

III. zprávy TMK: 
a) školení trenérů III.třídy je možné absolvovat v Jihomoravském kraji, který 

toto školení pořádá v termínu 12.-13.3. 2011 v Brně. V případě zájmu 
kontaktujte Mgr. Jaroslava Švece; viz příloha zápisu 
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b) pan Borbély požádal KS o podporu tzv. "Moravských tréninkových srazů", 
které se od loňského roku konají ve spolupráci s Olomouckým a 
Jihomoravským krajem 1 x za 2 měsíce (Olomouc, Brno, Ostrava). Jedná se o 
kategorie dorostenců/dorostenek, juniorů/juniorek. Mladší kategorie prosím 
konzultujte s panem Borbélym. Jednalo by se o náklady cca 4000 kč (náklady 
na cestu mikrobusem, který by zapůjčila TJ Mittal Ostrava. 
Příští sraz 22.2.2011 v Brně , hala Vodova ulice, 17-19 hod. 
Více informací u p.Borbélyho. 
VV podporu schválil. 

c) předseda TMK by rád poděkoval zúčastněným klubům a oddílům za 
předvedené výkony na Českém Poháru. Medailová umístění  závodníků a 
závodnic ukazují na kvalitní práci trenérů v klubech a oddílech. 

d) Letní olympiáda mládeže- jedná se o váhové kategorie : 
mladší žáci 38kg, 46 kg; mladší žačky 44 kg, 48 kg; 
starší žáci 42 kg, 60 kg, starší žačky 48 kg, 52 kg 
TMK vytyčí okruh závodníků a závodnic, kteří by mohli do bojů zasáhnout. 
Protože se jedná o vrcholnou akci, budou ve hře i nominační kriteria tzn. 
pozice v rankingu ČSJu, pořadí v soutěžích v rámci kraje, konečné rozhodnutí 
provede TMK. Kontaktní osobou je prozatím pan Jan Štefánik, 
stefanik.jan@post.cz .  

IV. KD: 
a) školení a skládání 1.Danů v rámci kraje v plánu až v roce 2012 

V.  STK: 
a) Krajský kalendář uzavřen k 31.1.2011 
b) 19.3.2011 proběhne KP dorostu, juniorů/juniorek, mužů/žen, pořadatel TJ 

Mittal Ostrava 
c) KP staršího a mladšího žactva proběhne v Českém Těšíně, termín bude 

upřesněn na příští schůzi 
d) KP benjamínků a benjamínek proběhne v Opavě, termín bude upřesněn na 

příští schůzi 
e) předseda STK prosí pořadatele o zasílání výsledků ze soutěží na adresu 

roman.chobot@seznam.cz 
VI.  HOSPODÁŘ: 

a) v roce 2011 zatím neúčtováno 
VII.  Různé: 

a) pan Pávek předal razítko a evidenci členů v kraji. Evidence je bohužel v 
papírové formě, bude okopírována a zarchivována. Bohužel během 
posledních let nebyla vedena téměř vůbec. Další evidence bude probíhat 
elektronickou formou, formát a vzhled vypracuje předseda STK. Kluby a 
oddíly budou informovány. 

 
Termín další schůze bude upřesněn, podle výsledků jednání na krajském ČSTV!!!!!! 
 
 
Zapsala: Mgr. Štefániková Klára 
Přílohy: pozvánka na školení trenérů III.třídy, přehled odběru LZ za rok 2010 
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