ČESKÝ SVAZ JUDO

Sportovně technická komise

CZECH JUDO FEDERATION
Atletická 100/2  box 40  160 17 Praha 6-Strahov  Czech Republic  tel.: +420-2-33355280, fax:+420-2-57214265

ZÁPIS ZE SCHŮZE STK ČSJU Č. 2/2008
Přítomni: dle prezenční listiny – viz Příloha č.1
Kde: Praha, ČSTV Strahov
Kdy: 15.4.2008
Projednaná témata:
1) Představení nového sportovního ředitele ČSJu, Ing. Tomáše Cibulky
2) Příprava MTA dorostu v Teplicích
•

SŘS, Ing. Dašek, informoval o probíhajících přípravách a požádal nominované asistenty
SŘS o včasné avizování příjezdu na soutěž.

3) Software pro losování a řízení soutěží
•
•

STK si uvědomuje chyby aktuálního losovacího a řídícího SW Roud, nicméně upozorňuje
na skutečnost, že neexistuje žádná možnost tyto chyby ve stávajícím SW opravit;
Ing. Dašek přislíbil rozeslání adres pro stažení francouzského řídícího SW a PDF creator na
všechny členy STK.

4) Internet, šablony, zpracování výsledků
•

Ing. Cibulka vytvoří jednotné šablony pro výstupy práce STK a SŘS a tyto rozešle na členy
STK.

5) Doplňky a dodatky
•

STK se usnesla na návrhu Dodatku k Rozpisu mistrovských soutěží a GP dorostenců 2008
ve znění: Závodník může v jedné věkové kategorii v jedné soutěži jednotlivců startovat
pouze v jedné hmotnostní kategorii (viz čl. 15.9.1 SŘ).

6) Protesty, námitky
•

řídí se čl. 20 SŘ a platnými Ekonomickými směrnicemi ČSJu.

7) Uvolnění člena STK
•

STK bere na vědomí žádost o uvolnění z funkce člena STK, Dr. Ludvíka (Předseda STK
Olomouckého KSJu) a jeho dočasné zastoupení p. Bartelem.

8) Žádost o povolení reklamy JC Liberec
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•

STK souhlasí se žádostí JC Liberec a postupuje tuto žádost KR ČSJu k vyjádření a VV ČSJu
ke schválení.

9) Různé
•
•
•
•
•

STK se usnesla na požadavku na VV ČSJu o zajištění mobilního internetu nejen na výše
uvedenou soutěž, ale i na ostatní mistrovské a mezinárodní turnaje;
STK se usnesla na požadavku na VV ČSJu o proplácení prokazatelných režijních nákladů,
které bezprostředně souvisí se zajištěním a řízením soutěží pořádaných ČSJu;
Ing. Cibulka žádá všechny členy STK o přesměrování e-mailů z adresy STK na soukromé emailové adresy;
STK se usnesla na doporučení používat veřejné elektronické časomíry pro soutěže družstev
(Extraliga, Dorostenecká liga, Kvalifikace do 1. ligy a Kvalifikace do dorostenecké ligy) –
časomíry lze vypůjčit od ČSJu
STK tímto žádá p. Vachuna o poskytnutí zahraničních soutěžních řádů přeložených do
českého jazyka z důvodu revize SŘ ČSJu.

Příští schůze STK: červen 2008

Zapsal: Vlastimil Zemánek
Dne 15.4.2008

Schválil: Tomáš Cibulka
Dne 16.4.2008
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