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Zápis č.9 VV KSJu
4.2.2017, Ostrava
Přítomni: Štefániková, Sumara, Chobot, Borbély, Huja

Zprávy STK:
1.



2.

Určeno pořadatelství krajských přeborů:
st.+ml. žactvo – Judo Beskydy (Raškovice),
dorost+junioři/-ky+muži/ženy – 1.JC Baník Ostrava,
benjamínci/ky – TJ Ostrava
pro zápis Kyu do centrální evidence je potřeba mít zaplacenou licenci
na rok 2017. Pokud licence nebude zaplacena, záznam Kyu nebude
proveden. Poplatek za zápis tímto propadá a je nutné ho pro zápis do CE
uhradit znova.

Důvod: administrátor kraje nemůže záznam provést, pokud není zaplacená
licence a není v jeho silách kontrolovat každou evidenční kartu zvlášť.
3.





4.



Pro bodování do krajského ranking listu vybrány tyto turnaje:
Český pohár Grand prix Ostrava
Slezský pohár
KP žactva – Judo Beskydy
VC Ostrava- TJ Ostrava, září 2017
V případě rovnosti bodů je možné uspořádat dodatečný turnaj.
Schválen nákup :
2 kusů čteček QR kódů
2 kusů vah

Zprávy KR:
 vzhledem k neochotě kolegů rozhodčích komunikovat s předsedou KR je
možné, že nebude možné vytvořit delegaci rozhodčích na turnaje
v 1.pololetí 2017. Pořadatelé si tak budou muset rozhodčí zajistit sami.
 pokud jsou kolegové, kterým končí nebo skončila licence rozhodčího,
bude možné si tuto licenci obnovit ( školení + soutěž) v termínu 27.28.5.2017
 4.2. proběhl seminář k novým pravidlům pro rozhodčí a trenéry, vedoucí
akce F.Huja, lektoři: K.Štefániková, R. Borbély.
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Zprávy TMK:
 Ve spolupráci s Jihomoravským krajem proběhlo školení trenérů 3.třídy,
zúčastnilo se 30 zájemců, z nichž 16 splnilo podmínky pro jmenování
trenérem 3.třídy. Ostatní budou jmenováni po splnění podmínek na
základě žádosti a oznámení o splnění podmínek.

Různé:
 VV schválil úhradu rozhodcovského saka pro K. Štefánikovou, bude
fakturováno z ČSJu.
 na základě domluvy předsedkyně s předsedou 1.JCBO KSJu vypomůže
s průběhem ČP. KSJu zajistí výpomoc u obsluhy ukazatelů ( z řad
rozhodčích či trenérů), jedná se o 8 lidí na sobotu a 8 lidí na neděli.
Odměna byla stanovena na 700,-kč/den. Náklady hradí KSJu.

Klára Štefániková, předsedkyně KSJu

