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Zápis č. 10 ze schůze VV KSJu MSK
7.6.2017 v Ostravě

Přítomni: Štefániková, Sumara, Borbély, Huja,
Omluven: Chobot

Zprávy předsedkyně:
1. KSJu disponuje kompletním care systémem pro 3 tatami, způsob žádostí a
zapůjčení klubům, pojistka budou vyřešeny na podzimním Shromáždění
delegátů MS kraje.
2. VV odsouhlasil vydání nových ekonomických směrnic je úprava odměny
pro hlavního rozhodčího/sportovního ředitele pana Romana Chobota,
který zajišťuje většinu soutěží v kraji od nainstalování techniky, přes
losování a řízení soutěže a úklidu techniky, viz příloha
3. VV odsouhlasil vydání směrnice o vyznamenáních, viz příloha
4. KSJu získal dotaci z MS kraje, která je koncipována jako podpora klubům
v MS kraji. Podpora bude spočívat v proplacení rozhodčích na soutěžích
v MS kraji- každý pořadatel dostane proplacenu 1 soutěž na základě
faktury + kopie dokladů nebo originálů dokladů, dle seznamu pořádaných
soutěží v roce 2017(předsedové oddílů budou předsedkyní vyrozuměni),
budou zakoupeny stopky/časomíra a mechanické ukazatele skóre pro 3
tatami.
5. dle kusých informací z terénu byli někteří účastnící KP
dorostu/dorostenek, juniorů/juniorek a mužů/žen nespokojeni s oceněním
pouze diplomy. Tato praxe funguje již od minulého vedení KSJu. VV
rozhodl o změně a to: vítěz/vítězka KP dorostu, jun., mužů a žen bude
oceněn/a zlatou medailí Přeborníka/Přebornice kraje a diplomem,
závodníci, kteří se umístí na 2. a 3. místě obdrží diplom.
6. VV rozhodl o zřízení Síně slávy pro významné judistické osobnosti MS
kraje- úkol Štefániková, Chobot
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7. vzhledem ke změně způsobu financování krajských svazů ze strany ČSJu
pro rok 2017, nebude letos možné provést rozdělení prostředků na činnost
oddílů podle výsledků za rok 2016, tak jako loni.
Plénum ČSJu schválilo změnu systému financování, což v praxi znamená, že
KSJu získá 1,2 násobek příspěvků za rok 2016, které danému KSJu náleží,
zároveň je ale potřeba 7/12 z celkové částky proúčtovat ČSJu do 30.11.2017,
podle podmínek dotace, z níž prostředky pocházejí.
8. termín Shromáždění delegátů - 29.9.2017, hlavním programem je
schválení účetní závěrky za rok 2016.

Zprávy TMK:
1. předseda TMK navrhuje proplatit vedoucímu trenérovi RVŽ (KVŽ)
odtrénované hodiny na CTS (centrálních tréninkových srazech) a cestovné
dle přiložených výkazů, VV schvaluje
2. prosinec 2017 – proběhnou zkoušky na I.DANY , zájemci nechť se hlásí
přes webové stránky KSJu, jen takto přihlášení se mohou zkoušek
zúčastnit.
3. vedení tréninkové jednotky v jednotlivých klubech MS kraje- úkol trvá.
4. úkol pro předsedu TMK- seminář pro trenéry MS kraje – podzim 2017

Zprávy KR:
1. Seminář a školení rozhodčích MS kraje pro obnovení licence byl
z technických důvodů přeložen do Žďáru n. Sázavou – 31.3.2017
2. předseda KR připraví na SD seznam rozhodčích, kteří rozhodují
3. zájemci o kvalifikaci rozhodčího nechť se hlásí přes formulář na
webových stránkách KSJu
4. seminář rozhodčích v roce 2018 proběhne zkraje roku

Zprávy STK
1. předseda STK informoval VV o vytvoření programu na řízení soutěží
v MS kraji, program bude možno využít pro řízení všech soutěží – systém
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boje každý s každým, skupinový systém, KO systém s dvojitou repasáží.
VV stanoví odměnu pro R.Chobota.
2. předseda STK informoval o zakoupení váhy, čtečky QR kódů a
kompletního care systému pro 3 tatami, včetně obrazovek pro scoreboard.

Zpráva KK:
1. Kontrolní komise KSJu se v letošním roce ještě nesešla.

Různé:
1. KSJu žádá účastníky soutěží a dodržování soutěžního řádu, prokazování
se platnými doklady (barevná fotografie závodníka, uvedené kyu
v evidenci).
2. Lékařské prohlídky jsou nutné jen při startu ve vyšší věkové kategorii.
Pokud závodník nebude mít prohlídku v den soutěže, je možné podepsat
čestné prohlášení, ale do 7 dnů je potřeba potvrzení lékaře dodat na ČSJu.
3. Předsedkyně KSJu vyzývá všechny členy, pokud mají nějaké stížnosti či
připomínky k organizaci, řízení soutěží apod.,ať se se svými stížnostmi a
připomínkami obracejí buď na osoby, do jejichž kompetence daná věc
spadá nebo přímo na předsedkyni či místopředsedu KSJu. Pan Roman
Chobot není ani sekretářem ani tiskovým mluvčím KSJu a i jeho mohou
neustálé dotazy, připomínky, žádosti a telefonáty ohledně věcí, o kterých
nemá informace, unavovat a obtěžovat.
4. Akce Český pohár družstev žactva proúčtován, částečně na náklady KSJu,
částečně z dotace ČUS na Talentovanou mládež. Průběh zajistil p. Ondřej
Libo, kterému tímto KSJu děkuje. Hodnocení turnaje viz příloha.
5. Novými členy KSJu se v letošním roce staly oddíly Judo Nový Jičín a
Judo Český Těšín z.s.
6. KSJU se rozhodl zažádat o udělení čestného Danu pro pana Jiřího Prolla u
příležitostí významného životního jubilea
7. Chystá se změna v pravidlech mládežnických kategorií, v průběhu
podzimu a do konce roku proběhnou semináře a školení k této tématice.
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