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Zápis č.2 ze schůze VV KSJu MS kraje.
15.2.2015, Ostrava
Přítomni: Štefániková, Sumara, Borbély, Huja, Chobot

Zprávy předsedkyně:
1. P. Frenštátský předal z pověření předsedkyně dárkový koš a tlumočil
gratulaci panu K. Kosovi u příležitosti jeho životního jubilea.
2. Seminář pro rozhodčí a trenéry v Praze – neděle 1.3.2015- KSJu hradí
cestu Národním rozhodčím, v případě zájmu oddílů i 1 zástupci s platnou
licencí na rok 2015. Zájemci nechť se do 23.2.2015 hlásí předsedkyni,
aby mohla být zakoupena hromadná jízdenka a zajištěn bezproblémový
přesun zejména z Prahy do Ostravy.
3. Stav účtu za rok 2014 bude rozeslán samostatně.
4. Rozdělení částky 150 tis. mezi oddíly MS kraje podle výsledků v roce
2014 proběhne, jakmile budou k dispozici čísla účtů všech příjemců,
částky a příjemci viz tabulka (celkem 150 tis, 1/3 pro oddíl s účastí na
ME, MS, EYOF, YOG, EYOD; zbylé 2/3 mezi oddíly dle výsledků na
MČR a PČR 2014), viz tabulka:
Oddíl

částka

číslo účtu

1.JC Baník Ostrava

44 300,- kč

TJ Slezan Opava

18 870,- kč

SKP Ostrava

16 960,-kč

DDM Třinec

58 480,-kč

Baník Karviná

4 100,- kč

TJ Ostrava

2 470,-kč

Judo Závišice

2 330,-kč

DDM Český Těšín

1 770,-kč

Bohumín

710,- kč
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1721318339/0800

vs

pozn

14
14
YOG
judo
judo
judo
judo

Krajský svaz JUDA
MS KO ČSTV
Vítkovická 3083/1
702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

http://msksju.tym.cz/

5. Shromáždění delegátů 24.1.2015- zúčastnila se jen mizivá část zástupců
oddílů MS kraje. L.Černý (SK F-M) odmítl účast s odůvodněním, že
nesouhlasí s volebním systémem. Na podzim proběhlo SD delegátů MS
kraje, kde bylo možno toto prodebatovat a podat návrh Shromáždění del.
ČSJu.
Vzhledem k nutnosti upravit stanovy ČSJu, aby vyhovovaly zákonným
požadavkům, uskuteční se zřejmě ještě v letošním roce mimořádné SD ČSJu
věnované této problematice. V této souvislosti samozřejmě proběhne i
mimořádné SD MS kraje. Žádám proto všechny zástupce oddílů, aby tomuto
sdělení věnovali zvýšenou pozornost, případně aby již dnes zvažovali své
návrhy a postřehy a přispěli tak k hladkému průběhu celého procesu.
Pokud se předsedové nebudou moci zúčastnit mimořádného SD kraje či ČSJu,
prosím o zmocnění někoho jiného, případně člena VV KSJu v případě SD
ČSJu.
Zprávy TMK:
1. Trenérem RVŽ – Radislav Borbély, kontaktní osoba pro MS krajP.Prollová, tel.605 513 443
2. Na žádost předsedy TMK bude nadále probíhat podpora mládeže ze
strany KSJu, zejména v rámci individuálních žádostí (TMK, RVŽ)
3. Školení trenérů 3.třídy (1.část) proběhne v termínu 13.-15.3.2015. Další
informace budou rozeslány zájemcům a oddílům a zveřejněny na webu
KSJu.
4. Žádost p. Borbélyho o úhradu nákladů na cesty na České poháry aj.
soutěže, případně výcvikové tábory dle potřeb RVŽ. VV schválil.
5. Návštěvy v oddílech- úkol trvá.
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Zprávy KR:
1. Kalendář akcí v rámci MS kraje rozeslán rozhodčím.
2. Pořadatel si zajišťuje rozhodčí na soutěže sám, v případě zájmu a žádosti
je možné proplatit náklady na 2 rozhodčí.
3. Školení rozhodčích 3. třídy proběhne ve spolupráci s olomouckým
krajem, termín bude upřesněn.
4. Předseda KR se pokusí zajistit odznaky rozhodčích a kravaty pro
rozhodčí, případně zajistit kravaty nové se znakem juda, KSJu apod.
5. Předběžný termín pro seminář rozhodčích MS je 14.3.2015. Ještě bude
upřesněno.
6. Předseda KR požádal VV o zakoupení kreditu pro mobilní telefon
733476528, který bude použit na komunikaci se členy KSJu a rozhodčím
MS kraje. Předseda KR vypracuje seznam volaných.
VV nákup schválil.
Zprávy STK:
1. KP dorostu, juniorů, juniorek, mužů a žen; družstev proběhne
v plánovaném termínu 28.3.2015.
2. Předseda STK požádal VV o schválení nákupu potřeb pro údržbu
techniky a další el. materiál (myš, kabel). VV toto schválil.
Různé:
1. Oddíl TJ Ostrava pořádá za pomoci KSJu trénink s mistrem světa
Lukášem Krpálkem, který se uskuteční 3.3.2015.
2. Podána žádost 1.JCBO o udělení bronzové plakety KSJu pro D.Kozu a
R.Martínka. VV žádosti schválil.
V Ostravě dne 18.2.2015

Klára Štefániková,
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předsedkyně KSJu

