
  

 

Krajský svaz JUDA MS kraje 
 

 IČ 227 46 528 

 Vítkovická 3083/1 

702 00 Ostrava - Moravská Ostrava www.msksju.cz 
 

 
 

 

Zápis č.12 ze  schůze VV KSJu MS kraje 

17.12.2017, Ostrava 
Přítomni: Štefániková, Sumara, Borbély, Huja, Chobot, Frenštátský 

 

 

Zprávy předsedkyně: 
 

1. VV schválil nákup batohu pro předsedu STK pro přenášení notebooku a 

ostatního materiálu potřebného na soutěžích. 

2. VV schválil nákup sportovního materiálu pro nejúspěšnější závodníky 

MS kraje Zuzanu Janiczkovou (DDM Třinec) a Radka Rýpara (Judo 

Závišice) ve výši 5 000,-kč,jako odměnu a poděkování za reprezentaci 

MS kraje jak na domácím tak mezinárodním poli.  

3. VV schválil úhradu stravy pro žáky účastnící se VT 2.-3.12 2017 

v Ostravě, celková částka 2025,-kč. 

4. dosud proplacené náklady oddílům na cestovné na MČR a PČR činí cca 

81 000,-kč. 

5. dohody o provedení práce KSJu: Štefániková – 5 000,-kč, Sumara- 3000,-

kč, Chobot- 10 000,-kč, Borbély- 3000,-kč, Huja- 3000,-kč. 

6. předsedkyně navrhla zajištění autobusu na EO mužů Praha v termínu  

3.3.2018. 

7. shromáždění delegátů pro schválení účetní závěrky za rok 2017 a volby 

nového předsednictva KSJu proběhne v termínu 4.5.2018. 

 

Zprávy předsedy TMK: 
1. přihlašování zájemců o zkoušky na I.DAN stále trvá 

2. zkušební komisaři II. a I. třídy, kterým končí platnost licence v průběhu 

roku 2018 se musí zúčastnit semináře ČSJu k obnovení licence, viz 

http://www.czechjudo.org/kolegiun-danu-zkousky-zk-2018 

 

Zprávy předsedy STK: 
1. pořadatelé Krajských přeborů pro rok 2018- mláďata- Opava, žactvo- TJ 

Ostrava, dorost + muži- 1.JC Baník Ova- termíny je potřeba zveřejnit do 

konce ledna 

2. pro všechny zájemce o pořádání turnajů a soutěží pro rok 2018- termíny 

soutěží je potřeba sdělit do 31.1.2018!!! Po tomto datu nebudou další 

soutěže do kalendáře přidávány!!!!!! 

http://www.msksju.cz/
http://www.czechjudo.org/kolegiun-danu-zkousky-zk-2018
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Zrávy předsedy KR: 
1. seminář rozhodčích a trenérů k úpravám pravidel proběhne v sobotu 

3.2.2018 v tělocvičně 1.JC Baníku Ostrava v Ostravě- Hrabůvce, ul. mjr. 

Nováka 

2. předseda KR žádá oddíly a spolupráci při hledání nových rozhodčích, je 

možné zapojit členy a závodníky již od 16 let. 

Různé: 
1. nákup  dataprojektoru a plátna přesunut na rok 2018 

 

 

 
 

 

 

Příjemné prožití vánočních svátků a klidný vstup do roku 2018 za celý VV 

KSJu přeje předsedkyně všem předsedům, trenérům, rodičům, 

dobrovolníkům a závodníkům. 

Setkáme se v Novém roce. 

 
 

http://www.msksju.cz/

