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12.leden 2012, Ostrava, Varenská ul. 
Přítomni: Štefániková, Sumara, Borbély, Chobot 
 
 

I. Zprávy předsedkyně: 
a) předáno ocenění trenérům Olympiády dětí a mládeže 2011 i zúčastněným 

závodníkům (trenéři dárkový koš, závodníci kniha) 
b) předána bronzová plaketa p.Žibritovi na KP žactva v Č. Těšíně 
c) do funkce Komise rozhodčích KSJu kooptována sl. Tereza Lazařová, která se 

již zúčastnila prosincového pléna KR v Praze 
d) mimořádná VH ČSJu schválila nové stanovy, které mají umožnit 

osamostatnění jednotlivých KSJu, další postup bude zvážen, Vaše názory na 
tuto problematiku budou velmi vítány 

e) TJ Kotouč Štramberk podal žádost o udělení bronzové plakety p. Josefu 
Štáblovi, VV toto odsouhlasil, předání zařídí předsedkyně 

f) stále některé kluby mají problémy s objednáním licencí, prosím viz 
http://www.czechjudo.org/sekretariat-csju-centralni-evidence-faq.htm 
Bez platné licence nebudou závodníci připuštěni k soutěžím!!!!! 

II. Zprávy předsedy TMK: 
a) KP dorostu, juniorů, juniorek, mužů a žen proběhne v rámci CENTRÁLNÍHO 

SRAZU, viz STK níže 
b) školení trenérů III.třídy proběhne v termínu 22-24.6.2012 v areálu TJ Mittal 

Ostrava (1.kolo), 2.kolo proběhne v termínu 7.-9.9.2012 tamtéž. Zájemci 
nechť pošlou přihlášky p. Borbelymu do konce května 2012, email 
borbely@seznam.cz . Podmínkou je platný průkaz judo s platnou licencí a 
uhrazení poplatku za T III.třídy. 

c) schválena výše poplatku za trenéra III.třídy na 1 000 kč ( jeden tisíc korun 
českých); tato částka bude uhrazena předem na účet KSJu 

d) předseda TMK bude v průběhu roku objíždět všechny kluby v kraji, kde se 
bude účastnit tréninku, vždy po domluvě s klubem. Cílem je získat přehled o 
počtu závodníků/rekreačních sportovců, způsobu vedení tréninkové jednotky, 
zjistit problémy, které kluby nejvíc pálí. Předsedovi bude proplaceno jízdné dle 
ES. 

e) na podzim proběhne seminář vyšších stupňů DAN ( od 2.výše)!!!!!! Prosím 
berte na vědomí!!!!!!!!! 

f) vzhledem ke změně evidence zkušebních komisařů (budou přidělena nová 
čísla), musí všichni ZK projít školením!!!!!!! Bez tohoto školení jim nebude 
uděleno nové číslo, pod kterým budou uvedeni do centrální evidence u 
zkoušek na vyšší kyu!!!!!!! 
ZK 1. a 2. třídy musí projít školením v rámci ČSJu, ZK 3.tř. musí projít 
školením v rámci KSJu. 
Předsedkyně KSJu domluvila s panem Velem konání jednoho školení přímo v 
Ostravě. Další by mělo proběhnout v Teplicích. Termín školení by se měl 
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shodovat se školením T III.třídy v Ostravě (sobota 23.6.2012), pokud tento 
termín bude p. Velemu vyhovovat. 
 

III. Zprávy STK: 
a) KP dorostu, juniorů, juniorek, mužů  a žen proběhne 7.3.2012 na TJ Mittal 

Ostrava v rámci randorového tréninku, předpokládaný začátek v 16 hod. 
Rozpis bude upřesněn. 

b) KP žactva proběhne v Karviné  9.6.2012( MSK Karviná , p.Rabas.),  
c) KP benjamínků 3.11.2012, benjamínek zatím bez pořadatele, STK zajistí 
d) pokud proběhne seminář MS rozhodčích, předseda STK předvede stávající 

program na řízení soutěží 
e) krajské webové stránky fungují, stránky ČSJu stále nejsou v optimálním stavu. 

Požadavky na změny byly již zaslány, bohužel není jasné, kdy k aktualizaci 
dojde. 

IV. Zprávy místopředsedy a sekretáře: 
a) místopředseda se zúčastnil schůze KS ČSTV, financování KS ČSTV na rok 

2012 by mělo být zajišťeno; nicméně by mělo být do budoucna uvažováno o 
osamostanění 

b) všechny doklady za rok 2011 proúčtovány, stav konta na příští schůzi 
 
 
 
 
 
Další schůze VV proběhne za 2 měsíce. 

V Ostravě dne 19.1.2012. 
 
Zapsala K. Štefániková. 
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