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

www.msksju.cz
5. února 2016

Zápis č. 6 ze schůze VV KSJu MSK
29.1.2016 v Ostravě

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

Zprávy předsedkyně:
1. U příležitosti životního jubilea byly předány plakety panu Svitičovi a
panu Borbelymu, dárkové koše a kravaty panu prof.R. Dolečkovi (
dlouholetý člen a lékař JC Havířov a zasloužilý člen juda v rámci MS
kraje) a panu A. Kluzovi ( Mezinárodní rozhodčí, trenér, repre.trenér
dorostu). Předsedkyně děkuje 1.JCBO za možnost setkání oceněných
ve VIP místnosti při PČR ml.žactva 21.11.2015.
2. Zaplaceny DPP za rok 2015 – předsedkyně 5000,-; místopředseda 3 000,-;
předseda STK 7200,- kč.
3. Z Pléna předsedů KSJu - ČSJu doporučuje oddílům uzavřít pojistku
odpovědnosti za způsobené škody.
4. Předsedkyně apeluje na oddíly, aby aktualizovaly informace o svých
oddílech a jejich statut.zástupcích a kontaktech na ně v rámci KSJu, bude
dále předáno na ČSJu.
5. VV schválil nákup občerstvení na SD KSJu MSk ve výši 200kč/os,
předpokládaná účast 23 osob.
6. Na návrh předsedkyně VV schválil rozdělení financí z licencí dle stejného
klíče jako v roce 2015, tedy 150 tis.- 1/3 pro oddíly s účastí na MS, ME,
EYOF apod., 2/3 pro oddíly dle umístění závodníků na MČR a PČR
jednotlivců.
7. Předsedkyně informuje o vzniku ocenění „Diamantová plaketa KSJu“,
které bude udělováno významným osobnostem MS kraje, kteří z různých
důvodů nedosáhnou ocenění Zlatá plaketa ČSJu, ale přesto si zaslouží
ocenění za svou práci a činnost pro judo.
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Zprávy TMK:
1. Proběhly zkoušky na DANy, 22.- 24.1.2016, v režii ČSJu; z 26
přihlášených 15 účastníků úspěšně složilo zkoušku. Další možnost zvýšit
si stupeň DAN bude v létě 2016 v Praze.
2. Vzhledem k nejistotě, že všichni přihlášení se ke zkouškám dostaví, bude
napříště vybírána nevratná záloha.
3. Vedení tréninkové jednotky v jednotlivých klubech MS kraje- úkol trvá.
4. Opět budou pořádány semináře pro trenéry MS kraje pod vedením
p.Borbélyho, 3-4 x ročně.
5. Předseda TMK požádal o zakoupení kimona na náklady KSJu. VV toto
schválil.
6. Trenérem RVŽ byl jmenován Ondřej Libo (TJ Slezan Opava),
tel.774 531 036 ; mail: ondralibo@seznam.cz

Zprávy KR:
1. K 29.1.2016 předáno 26 kravat a 7 odznaků.
2. Proběhla delegace R MS kraje v rámci soutěží ve sport.kalendáři.
3. Vzhledem ke změnám v KR –zrušení dosavadního rozdělení R do tříd,
rozlišení ohodnocení R dle typu soutěže, proběhne i změna ek.směrnic
MS kraje.
4. Předseda KR se rozhodl do KR kooptovat p. Tomáše Kotyka. VV
schválil.

Zprávy STK:
1. KP žactvo – Č.Těšín 21.5.2016;KP mláďat – Opava 5.11.2016; KP
dorostu + sen. bude upřesněno
2. Výhledově se chystá nový program pro řízení soutěží, KSJu zakoupí 2
čtečky QR kódů , 2 váhy, které budou komunikovat s počítačem a
databází členů ČSJu. Do budoucna bude nutné mít na soutěžích
internetové připojení pro přímou komunikaci s databází ČSJu, úprava pro
start cizinců na soutěžích zatím v přípravě.
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Zpráva KK:
1. Kontrolní komise KSJu se sešla 21.11.2015 ve složení Z.Frenštátský,
Ing.R.Zeman. Byly zjištěny drobné nedostatky, které byly do konce roku
2015 odstraněny.
2. P. Frenštátský poznamenal, že by bylo vhodné při udělování krajského
ocenění přidat i nějaký dárek, poukázku,…

Různé:
1. Od 1.1.2016 slouží ke kontrole na soutěžích pouze evidenční karta!!!!
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.
3. Zkušební komisař vykoná zkoušku na KYU až po předložení řádně
vyplněné ev.karty i s předešlým KYU!!! Pro zápis KYU do evidence je
potřeba mít zaplacenou licenci na daný rok!!!
4. Připravuje se oslava 80 let juda v Česku. Termín – listopad 2016.
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