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Zápis č.4 ze schůze VV KSJu MS kraje. 

29.9.2015, Ostrava 

Přítomni: Štefániková, Sumara, Borbély, Huja, Chobot 

 

Zprávy předsedkyně: 

1. Uhrazena faktura za nákup kravat a odznaků pro rozhodčí ve výši 

18 250,-kč. 

2. Mimořádné shromáždění delegátů ČSJu v Praze proběhne 12.12.2015, 

v příloze návrhy na úpravu stanov. Prosím o vyslovení zájmu na účasti na 

MSD, případně o plné moci pro jinou osobu či předsedkyni KSJu. Jako 

statutární zástupce oddílu/klubu může vystupovat osoba, která je členem 

ČSJu ( tedy má zaplacenu licenci na r.2015), je vedena jako předseda 

odd./klubu nebo je tímto zástupcem zplnomocněna (písemně). 

3. R.Borbely se zúčastní posledního rozloučení se zesnulým A. Jurečkou. 

Zajistí smuteční vazbu. 

Zprávy předsedy STK: 

1. Při tvorbě rozpisů je třeba zkontrolovat správnost údajů: např. datum, 

náležitosti závodníků (pokud rozpis vyžaduje zdravotní prohlídku, 

pořadatel je toto povinen dodržet) apod. 

2. Přesný termín pořádání KP ve 2.polovině roku 2016 musí pořadatel sdělit 

STK do konce března 2016. 

3. Na žádost předsedy STK VV schválil nákup potřeb pro údržbu 

elektroniky (stlačený vzduch). 

4. Pokud se závodník na PČR/MČR prokazuje pouze evidenční kartou, na 

které nemá zaznamenán stupeň Kyu, nebude připuštěn k soutěži. 

Zprávy předsedy KR: 

1. Předání kravat aktivním a novým rozhodčím bude probíhat v průběhu 

jednotlivých soutěží, které budou v rámci kraje probíhat. 

2. Při KP benjamínků nebude uplatněno „Pravidlo pro koučování mláďat“. 

Zprávy předsedy TMK: 

1. Zkoušky na stupně DAN- přihlášky přes web KSJu !!! 

2. 17.-18.10.- proběhne seminář závodníků a rozhodčích KATA v Praze-

Vršovicích, za KSJu se zúčastní R.Borbely.  
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3. Zájemci, kteří budou startovat na MČR v Kata, se mohou zúčastnit tohoto 

semináře na náklady KSJu (cesta, ubytování). Uhrazení nákladů po MČR 

v Kata. 

 

Různé: 

 

VV si dovoluje vyjádřit upřímnou soustrast rodině a všem blízkým Saši 

Jurečky, který odešel tak nečekaně. Čest jeho památce! 

 

 

 

 

     Klára Štefániková, předsedkyně KSJu 
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