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Zápis č. 8 VV KSJu MS kraje
Ostrava, 21.11.2016
Zprávy předsedkyně:
Příprava a doladění Přátelského posezení u příležitosti oslav 80 let juda
Trvá úkol TMK pro vedení tréninkových jednotek v oddílech v kraji!
Předseda KR zpracuje krajskou verzi udílení ocenění (plakety).
Pro příští rok schválen nákup mechanických ukazatelů, k zapůjčení
oddílům v kraji.
5. Podána žádost o dotaci MS kraje.
1.
2.
3.
4.

TMK:
1. Žadatele o cvičitele juda musí schválit a zaregistrovat KSJu MS kraje !!!!
2. Zápis kyu do CE je potřeba provádět po každé úspěšně vykonané zkoušce
na vyšší kyu co nejdříve. Hromadné zapisování 2 a více stupňů najednou
není akceptovatelné!!
3. Školení T 3.třídy bude probíhat 6.-.8.1.2017 v Brně, je možno se
přihlásit přes web KSJu.
STK:
1. Trvá úkol ohledně zajištění vysílaček pro rozhodčí.
2. Vzhledem ke změně organizace soutěží pro mladší žáky v roce 2017 (
soutěže Český pohár nebudou nominačními turnaji pro PČR) bude po
stabilizaci sportovního kalendáře 2017 rozhodnuto o 3 kvalifikačních
turnajích v rámci kraje, ze kterého bude utvořen ranking pro nominaci na
PČR (+ krajský přebor).
RŮZNÉ:
1. Během schůze VV KSJu se sešla kontrolní komise ve složení Ing.Zeman,
Mgr.Proll a K.Štefánik ke kontrole dokladů za rok 2016.
2. Při prezentaci na turnajích bude akceptována evidenční karta pouze
v tištěné formě, tak jak to vyžaduje Soutěžní řád!!
3. Během prvního pololetí 2017 opět proběhne Shromáždění delegátů MS
kraje ke schválení účetní závěrky za rok 2016.
4. VV schválil odměnu za rok 2016 pro předsedkyni KSJu K.Štefánikovou.
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VV KSJu přeje všem oddílům, trenérům, závodníkům, rodičům i přátelům
juda klidné Vánoce a do Nového roku hlavně zdraví!!!

Klára Štefániková, předsedkyně KSJu

