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1 Zápis ze schůze STK ČSJu č.1/2009
Přítomni:

dle prezenční listiny – viz. Příloha č.1

Kde:

Praha, ČSTV Praha

Kdy:

21.01 2009

1.1 Projednaná témata
1.1.1 Zhodnocení dlouhodobých soutěží 2008
SŘ zhodnotil všechny kategorie DS – viz. Příloha „Hodnocení_DS_2008“ a byl opraven
výsledek z EXL, kde na 9.místě skončilo druţstvo EmĚ Mělník a na 8.místě se umístilo druţstvo SK
KP Brno.

1.1.2 Vystoupení místopředsedy J. Dolejše
J. Dolejš zhodnotil a poděkoval práci STK za r. 2008 za řízení mezinárodních a domácích
soutěţí a upozornil na dílčí chyby, které se staly v loňském roce, kterým je třeba předcházet (tj.
včasné zahájení soutěţe-časové prodlevy, kontrola pořadatelských povinností-vyuţití všech tatami
určených k soutěţi).
Ţádost o úpravu a právní kontrolu současného SŘ.

1.1.3 Schválení RMS a NCS pro r.2009 a dodatků SŘ
Stk schválilo současné znění RMS a NCS pro r.2009 a dodatků SŘ po opravě dílčích chyb
(změněn datum schválení v RMS a NCS pro r.2009 a dál byl upřesněn PČR mladších ţákyň jako
OTEVŘENÁ SOUTĚŢ).

1.1.4 Plán práce STK pro r.2009
Stk schválila, po vzájemné dohodě a úpravě, plán práce STK pro r. 2009, kde byly
specifikovány úkoly jednotlivých členů STK včetně místopředsedy M.Bartela, který má za úkol
zpracování výsledků kvalifikačních turnajů a umístění jmen bodovaných závodníků do ranking listu,
z kterého vzejdou startovní listiny pro uzavřené mistrovské soutěţe.

1.1.5 Losování DS pro r.2009
 První kolo DL skupiny A pořádá JC Plzeň, kolo druhé USK Praha
 První kolo DL skupiny B pořádá JC Baník Ostrava, kolo druhé KJUS Hranice
 První kolo I. Ligy skupiny A pořádá TJ VTŢ Chomutov, kolo druhé TSC Turnov
 První kolo I. Ligy skupiny B pořádá JK Jablonec n/Nisou, kolo druhé JC Havířov
 První kolo Extraligy skupiny A pořádá USK Praha, kolo druhé SK KP Brno
 První kolo Extraligy skupiny B pořádá Sokol Vršovice, kolo druhé EmĚ Mělník
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DS musí probíhat v místě pořádajícího oddílu.
DS na všech úrovních musí mít elektronickou časomíru a 2 tatami.
Pořadatel DS je povinen po skončení soutěţe, nejpozději do prvního pracovního dne od
skončení kola DS, zaslat výsledky a soupisky jednotlivých utkání ELEKTRONICKOU
POŠTOU (E-mailem) členům STK odpovědných za zpracování výsledků a evidenci členů (viz.
celková tabulka)!!! V případě ţe tak neučiní, bude pořadatel sankcionován dle platných
ekonomických směrnic ČSJu.

1.1.6 Přepracování SŘ ČSJu
STK určila hlavní a zodpovědnou osobu pro přepracování současného SŘ J. Daška, který má
právo zvolit si svůj realizační tým, dle svých poţadavků.
Doba pro přepracování SŘ – do prosincového pléna ČSJu 2009
STK ţádá VV ČSJu – jmenovitě předsedu ČSJu Vladimíra Bártu o překlad SŘ jiného státu v
EJU.

1.1.7 Krajské sportovní kalendáře pro r.2009
SŘ STK ţádá o neprodlené zaslání krajských SK 2009 elektronickou poštou od jednotlivých
KrSTK.

1.1.8 Rozpisy a systémy soutěží v roce 2009
STK zhodnotí bodování soutěţí jednotlivců kategorie dorostenců/dorostenek a starších
ţáků/ţaček na další schůzi STK a dá doporučení pro další vývoj hodnocení.

1.1.9 Různé
STK – Jihlavského kraje hledá náhradu za Bohumila Bulanta.
STK ţádá o zveřejnění zápisu z prosincového pléna ČSJu v r. 2008.
Karel Toufar ţádá o zpracování pořadí klubů pro r. 2008 a o jeho zaslání – celkové výsledky –
zpracuje M. Klíma, M. Petřík a V. Vyškovský
STK navrhuje sankci ve výši 1.000,-Kč pro klub Sparta Praha za opoţděné přihlášení do
dlouhodobé soutěţe. (viz.platné ekonomické směrnice ČSJu)

Příští schůze STK: červen 2009

Zapsal: Miroslav Petřík dne 21. 01. 2009

Schválil: Ing. Tomáš Cibulka
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