
Zápis ze schůze KSJu konané dne 15.11. na Strahově- Praha 6 

Přítomni: Dvořák, Novotný, Benačan, Palán, Hronová, Lukš 

Omluvena :Holečková 

pozvaný host : Horský 

 

1.Zhodnocení roku 2017 v kraji bylo uspořádáno 12 závodů, které byly uveden v celostátním 

kalendáři a PČR žactva. Děkujeme všem, kdo závody uspořádali. Gratulujeme i všem úspěšným 

závodníkům z PČR a MČR.  

V Českém poháru družstev žactva se umístilo družstvo Středočeského kraje na 3.místě. 

V dorostenecké lize se družstvo Čáslavi, složené ze závodníků Středočeského kraje umístilo na 

4.místě. 

Na PČR staršího žactva družstev se umístila družstva Čáslavi a Mělníka na druhých místech. KSJu 

děkuje všem oddílům, které poskytly své závodníky na hostování. 

2. Kalendář byl rozeslán 

3. Oddíly mohou i dále žádat o příspěvky na rozhodčí na závody, pořádané v kraji. Při schvalování 

žádosti o příspěvek bude brána v úvahu komunikace oddílu s krajem. Účast na akcích, pořádaných 

krajem (srazy, semináře, setkání, schůze). Rozpis na soutěž musí být schválen STK. Maximální výše 

startovného 200CZK.  

Z důvodu navýšení částky za cestovné bude částka za cestovné vyplacena vždy jednomu 

rozhodčímu, z jednoho místa, v příslušné výši. Nelze, aby si např. 3 rozhodčí z Kralup účtovali každý 

cestovné. Rozhodčí, který přijede na místo odjezdu vlastním autem a potom pokračuje společně 

s ostatními si může účtovat částku za vzdálenost na místo srazu.  Rozhodčí musí být ze 

Středočeského kraje nebo z Prahy 

Na každé tatatmi budou proplaceni maximálně 4 rozhodčí a jeden hlavní rozhodčí, při třech a více 

žíněnkách bude navíc proplacen další rozhodčí, jako pomocník hlavního, nebo bude proplacen 

sportovní  ředitel.  Na soutěžích,  které budou kvalifikací na PČR ml. žactva bude navíc proplacen 

jeden instruktor, který se bude věnovat zejména této kategorii. 

O delegaci rozhodčích je možné požádat předsedu KR KSJu pana Lukše.  Žádost není zárukou, že 

sežene požadovaný počet rozhodčích, v takovém případě je na pořadateli, aby si rozhodčí sehnal.  

4. Při nominacích na mezinárodni závody a kempy budou zvažována tato kritéria:Aktuální forma 

závodníka, účast na srazech a kempech pořádaných krajem, pokud se bude jednat o závody 

s navazujícím kempem, nominovaný závodník se musí zúčastnit celého  kempu. 

KSJu bude hradit dopravu, startovné, nominovaným závodníkům, další náhrady budou vypočítány 

dle skutečných nákladů a  dosažených výsledků. 

Po loňských zkušenostech budou částečně změněna pravidla podílu závodníka (oddílu) na placení 

těchto akcí. Kriteria budou včas oznámena. 

5. KSJu upozorňuje na nutnost včas evidovat všechny členy. Včetně objednání licence. 

6. Změna v kriteriích nominace na PČR mladších žáků. 

Bude vypsáno opět pět nominačních turnajů. Po zkušenostech z roku 2017, kdy závodník, který 

prokazuje dobrou výkonnost , ale například ze zdravotních důvodů chyběl na jedněch závodech se 



nenominoval na PČR. Budou započítány nejlepší tři výsledky- dva z jarní části (před prázdninami a 

jeden z podzimní části). Závodník se nominuje pouze v případě, že absolvuje minimálně tři závody. 

Body budou započítány do hmotnostní kategorie, ve které naposledy bodoval. 

Na soutěžích, které proběhnou v prvním pololetí,  mohou startovat i závodníci s min. 5/6kyu. Ve 

druhém pololetí již musí mít závodníci min. 5.kyu 

7. Krajské přebory.Na krajských přeborech kategorie U9 mohou startovat i s 6.kyu, za předpokladu, 

že závodník bude rok v evidenci. Závodníci U11 musí mít minimálně 6/5kyu a musí být rok v 

evidenci 

8. Ostatní závody pořádáné oddíly Středočeského kraje. U kategorií U9 a U11, musí být striktně 

dodržován požadavek roku v evidenci. Na některých soutěžíc h by mohli soutěžit i závodníci U9 

s 6.kyu, musí to být uvedeno v rozpise. Na závodech, které jsou vedeny jako závody pro začátečníky 

mohou startovat i závodníci U11 s 6.kyu, musí to být ale uvedeno v rozpise a dodržena podmínka 

roku v evidenci. 

9. 13.1. bude v Kralupech sraz rozhodčích, trenérů a funkcionářů Středočeského kraje. Pozvánka 

bude včas poslána. 

Zapsala Hronová 


