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Ostrava  
26.9.2012 
Přítomni: Štefániková, Borbely, Sumara, Chobot, Lazařová 
 
 
Zprávy předsedkyně: 
 

1) VV se usnesl na zakoupení notebooku a softwaru pro Care systém, který bude využíván na krajských 
soutěžích. Zajistí: R.Chobot 

2) VV výbor zakoupil plachtu s logem KSJu, která již byla použita při KP žactva v Karviné. 
3) VV schválil proplacení nákladů na Seminář národních rozhodčích v Čáslavi- cestovní příkaz, 

stravné. Účastníci: Borbely, Lazařová, Štefánková, Gebauerová 
4) Vzhledem k stále nejasné situaci v ČSTV bude zřízen samostatný účet pro KSJu s přístupem pro 

předsedkyni a hospodáře. Zajistí: K. Štefánková 
5) VV schválil vytištění vizitek KSJu. Zajistí: K. Štefánková 
6) Prosím kluby, které nově vznikají, popř. mění název, číslo účtu nebo jakékoliv údaje , o kterých 

informují ČSJu, aby o těchto změnách informovaly také Krajský svaz, protože zpětná vazba z ČSJu 
nefunguje. Viz situace okolo Judo ZŠ a MŠ Ropice 

Zprávy STK: 
1. Od 1.10.2012 budou zpoplatněny zápisy, které bude provádět krajský administrátor do Centrální 

evidence. Směrnice bude co nejdříve zveřejněna na krajských webových stránkách. 
2. Předseda STK informoval o záměru ČSJu zřídit kategorii benjamínků pod 8 let. VV KSJu  s tímto 

záměrem nesouhlasí. 
3. Na stránkách ČSJu je zveřejněn formulář na lékařskou prohlídku pro ty závodníky, kteří již nemají 

místo v průkazu judo, viz http://www.czechjudo.org/stk.htm 
4. Informace k rating listu bude vyvěšena na webu KSJu v nejbližší době. 

Zprávy TMK: 
1.  Školení trenérů 3.třídy se zúčastnilo celkem 15 frekventantů, ne všichni splnili podmínky pro 

udělení trenérské třídy. Po splnění těchto podmínek jim bude trenérská třída bude udělena. 
2. 22.9. proběhlo v Brně školení Zkušebních komisařů (ZK). VV schválil proplacení cestovního příkazu 

předsedovi TMK na tuto akci ( spolucestující- Štefánik, Walter František, Walter Filip, Prollová, 
Koza, Godál, Krček, Vršek). 

3. Seminář ZK moravskoslezského kraje proběhne ve čtvrtek 1.11.2012 od 19 do 21 hodin na hale 
Sareza, Hrušovská ulice, Ostrava. Tento seminář bude zdarma, každý další za poplatek 200 kč/osobu. 
Semináře je nutné se zúčastnit, pokud chtějí trenéři páskovat své svěřence. Po semináři proběhne 
přečíslování ZK. Bez nového čísla ZK nebudou moci být pásky zapsány do Centrální evidence. 

4. V termínu 14.-16.12.2012 proběhne seminář a zkoušky na stupeň I.DAN a to jen v případě 
dostatečného počtu zájemců. Je možno vykonat zkoušky i na vyšší stupeň DAN, opět je potřeba 
dostatečný počet zájemců, protože je nutná přítomnost předsedy Kolegia Danů pana Veleho. 

Zprávy KR: 
1. Seminář pro MS rozhodčí proběhne zároveň se seminářem ZK v termínu 1.11.2012 na hale 

Sareza. 
 
V Ostravě dne 2.10.2012 
 
Klára Štefániková v.r. 
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