
Zápis ze schůze KSJu 3.2. 2017 v Benešově 

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

Schválení zápisu z minulé schůze: Zápis schválen 

Soutěže 2018:  

Soutěže pořádané oddíly  Středočeského kraje jsou uvedeny v krajském kalendáři. 

Výbor schválil vyplacení nákladů na rozhodčí pořádané oddíly kraje, za předpokladu, že oddíly splní 

podmínky, které byly určeny: účast na akcích kraje, podpora krajských družstev na PČR, MČR a v DL. 

Kraj má právo příspěvek nevyplatit, nebo vyplatit jen část. 

Maximální výše startovného musí být 200CZK.  

Budou proplaceni maximálně 4 rozhodčí na žíněnku, hlavní rozhodčí, v případě tří a více žíněnek 

asistent hl. rozhodčího. 

Na soutěže, které jsou kvalifikačními soutěžemi pro kategorii U13 bude delegován i zaplacen 

instruktor. 

Pořadatelům krajských přeborů budou nahrazeny náklady na pronájem tělocvičny, rozhodčí budou 

proplaceni krajem. 

Vyplácení se řídí ES ČSJu (na stránkách ČSJu) 

Byl schválen nákup medailí a diplomů na krajské přebory. 

Upozorňujeme na dodržování soutěžního řádu- závodníci musí mít min. 6/5kyu u kategorií U9 a U11, 

musí být splněna podmínka minimálně roku v evidenci. Toto ustanovení platí celostátně, není to 

výmysl KSJu, to, že ne všude je toto dodržováno, je problémem jednotlivých pořadatelů. 

Různé 

Zápisy kyu do evidence 

Zápisy provádí administrátor Vít Palán tabulku s kyu posílejte na palanv@army.cz a na 

katkastcjudo@seznam.cz, potvrzení o platbě není nutné přikládat, kontroluji to na výpise. Poplatky 

se posílají na účet pod variabilním symbolem, které najdete na stránkách http://stredoceskyjudo.cz/. 

Nenechávejte zápisy na poslední chvíli. Je opravdu nutné poslat to mně i Vítkovi. Pokud to pošlete 

jen Vítkovi, musí mně to přeposílat kvůli potvrzení platby. 

Výbor schválil podporu mládežnickým kategoriím.  

Na akce pořádané krajem hradí kraj dopravu a startovné nominovaným závodníkům. Na hrazení 

ostatních nákladů  se budou podílet účastníci podle výsledků dosažených na turnaji. Pokud po turnaji 

následuje kemp, závodníci se musí zúčastnit i tohoto kempu. 

Na Velikonoční kemp v Čáslavi uhradí kraj 400CZK na každého závodníka z kraje v kategoriích, pro 

které je kemp pořádán (U13-U21). 

Příspěvky na další pořádané kempy budou projednány, před pořádáním 

Byl schválen nákup další care systému a příslušenství. 

Upozornění – evidenční karty 

Evidenční karta musí být vytištěna barevně a musí být na ni uvedeny všechny požadované údaje 

Fotografie musí být oříznuta v poměru 1:1 a obličej musí být zepředu a musí zaujímat minimálně 2/3 
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plochy. Fotografie celé postavy jsou nepřípustné, dosud to bylo tolerováno, ale dejte si to do 

pořádku.  

Všechny pokyny, týkající se evidence členů obdrželi všechny oddíly 28.1. od ČSJu. 

Je potřeba, abyste si v evidenci zČSJu zkontrolovali, zda jsou údaje o oddíle správné, zejména e-

mailové adresy. Změny musíte zapsat sami v evidenci- záložka klub.  

Zároveň změnu e-mailových adres nahlaste i na katkastcjudo@seznam.cz. 

Žádáme trenéry, rozhodčí a zkušební komisaře, aby si sami hlídali konec platnosti kvalifikací a včas se 

zúčastnili seminářů a požádali o prodloužení a zápis v evidenční kartě. 

 

Zapsala Hronová 
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