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15. září 2017 

Zápis č. 11 ze schůze VV KSJu MSK 

12.9.2017 v Ostravě 

 

 

Přítomni: Štefániková, Chobot, Borbély, Huja, Frenštátský, Proll 

Omluven: Sumara 

 

Zprávy předsedkyně: 

1. KSJu se rozhodl udělit Diamantovou plaketu panu Jindřichu Kaděrovi u 

příležitosti životního jubilea, za jeho přínos moravskoslezskému a ČS 

judu. Předání proběhne u příležitosti otevření zrekonstruované tělocvičny 

1.JCBO dne 29.9.2017. 

2. VV KSJu odsouhlasil předání dárkového koše panu Jiřímu Pröllovi u 

příležitosti životního jubilea při zahájení 1.ligy dne 23.9.2017. 

3. Proběhla kontrola účetních dokladů za rok 2017 

4. SD pro rok 2018 se uskuteční společně s volbami do konce prvního 

pololetí 2018. 

 

Zprávy TMK: 

1. předseda TMK informuje o zpoplatnění licence ZKUŠEBNÍHO 

KOMISAŘE částkou 500,-kč (dle ek.směrnic ČSJu) od 1.1.2018. 

2. prosinec 2017 – proběhnou zkoušky na  I.DANY , zájemci nechť se hlásí 

přes webové stránky KSJu, jen takto přihlášení se mohou zkoušek 

zúčastnit, http://www.msksju.cz/index.php?id=6 

3. vedení tréninkové jednotky v jednotlivých klubech MS kraje- úkol trvá. 

4. úkol pro předsedu TMK- seminář pro trenéry MS kraje – podzim 2017 
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Zprávy KR: 

1. Předseda KR upozorňuje na povinnost závodníků/oddílů dodržování 

soutěžního řádu ve věci startu mláďat (benjamínků –U9,U11) na soutěži 

až po roční přípravě!!!! Tato skutečnost platí již od roku 2011!!!!!!! 

2. předseda KR připravil aktuální seznam rozhodčích, viz příloha 

3. zájemci o kvalifikaci rozhodčího nechť se hlásí přes formulář na 

webových stránkách KSJu 

 

Zprávy STK 

1. dne 30.9.2017 bude uzavřen ranking list mladších žáků pro start na PČR 

2017. Závodníci, kteří do tohoto termínu nebudou splňovat podmínku pro 

start na PČR – 5.kyu – budou z ranking listu vyškrtnuti. Závodníci musí 

mít 5.kyu uvedeno do 30.9.2017 v centrální evidenci!!!!! 

2. divoké karty na PČR ml.žáků budou projednávat předseda TMK p. 

Borbély s vedoucím trenérem KVŽ p. Libem. 

 

Různé: 

1. VV KSJu schvaluje náklady na občerstvení v hodnotě 200,-kč /os, 

předpokládaný počet osob - 25. 

2. VV KSJu schválil zakoupení dataprojektoru, plátna, tiskárny pro potřeby 

KSJu, předpokladem je uplatnění do dotace ČSJu(dle pokynů a podmínek 

MŠMT). 
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