Moravskoslezský krajský svaz JUDO
MS KS ČSTV
Vítkovická 3083/1
702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

http://msksju.tym.cz/

3. duben 2012, Ostrava
Přítomni: Štefániková, Borbély, Sumara, Chobot
Omluvena: Lazařová
I.

Zprávy předsedkyně:
a) Předsedkyně předala bronzovou plaketu panu Josefu Štáblovi na žákovském
turnaji v Českém Těšíně 21. 1. 2012
b) Na webu firmy.cz se objevilo chybné zadání informací o klubu MSK judo
Orlová, tyto informace budou dne 6. 4. 2012 odstraněny. S uvedením těchto
informací neměl VV KSJu nic společného, zadavatele se nepodařilo zjistit.
c) VV přijal žádost TJ Pionýr Bohumín o ocenění p. Františka Waltera u
příležitosti jeho životního jubilea a 15.letého výročí oddílu. Oddíl žádá o
udělení 6. danu. VV tuto žádost podpořil a poslal dále Kolegiu Danů.
d) Pro rok 2012 se ČSTV podařilo získat z rozpočtu kraje dotaci na talentovanou
mládež ve výši 15 tis. korun. Tato částka bude použita na pokrytí nákladů na
Český pohár družstev starších žáků a žákyň, který se bude konat 9. 6. 2012
v Brně. Vše na náklady KSJu.
e) Organizace KP dorostu, juniorů, mužů a žen hodnocena kladně, bude
diskutována varianta vypuštění kategorie juniorů. Uspořádání v rámci CS se
ukázalo jako vhodné.

II.

Zprávy TMK:
a) Zatím nenalezena shoda v termínu (s p. Velem) pro uspořádání semináře a
školení zkušebních komisařů. Úkol pro předsedu TMK.
b) Český pohár družstev bude zajištěn 5 st.žáky (-38, -46, -50, -55, -60kg) a 4
st.žákyněmi (-44, -48, -52, -57 kg), závodníci dle rankingu.
c) Na seminář trenérů III. tř. je třeba se přihlásit do konce května. Na webových
stránkách http://msksju.tym.cz je možné se přihlásit přímo (kolonka přihlášky
vlevo dole)

III.

Zprávy STK:
a) KP benjamínků proběhne 3. 11. 2012 v Českém Těšíně
b) Stránky ČSJu stále nemají aktuální seznam oddílů v našem kraji, úkol pro
předsedu STK
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Zprávy KR:
a) Vzhledem k časové vytíženosti předsedkyně seminář krajských rozhodčích
proběhne až na podzim po semináři ČSJu.
b) Zájemci o školení rozhodčích III. tř. se mohou přihlásit na webových stránkách
kraje http://msksju.tym.cz, kolonka přihlášky vlevo dole.

V.

Zprávy sekretáře:
a) Náklady na KP dorostu, juniorů/ek, mužů a žen vyúčtovány

Zapsala Klára Štefániková, v.r.
V Ostravě dne 6. 4. 2012

