Zápis ze schůze STK ČSJu č. 3/2009
Přítomni: dle prezenční listiny – viz Příloha č.1
Kde: Praha, ČSTV Strahov
Kdy: 9.12.2009
Projednaná témata:
1) Úvod
− Př.ČSJu Jiří Dolejš zhodnotil finanční situaci ČSJu, kdy klesají příjmy ze Sazky a ČSJu
musí hledat zdroje jinde;
− p. Dolejš zároveň informoval o probíhajících změnách na sekretariátu ČSJu z důvodu
úspor;
− od 1.1.2010 dochází ke změně na pozici SŘ ČSJu – staronovým SŘ bude p. Roman
Kalous..
2) Schválení zápisu ze 17.6.2009
3) Uvedení nově zvolených předsedů STK za kraj Moravskoslezský a Vysočina
4) Zhodnocení práce STK za rok 2009
−
−

komise STK odvedla standardní výkon a zejména na mezinárodních soutěžích se vytvořil
kompaktní tým, který je schopen zabezpečit bezproblémový chod soutěže;
byl vznesen požadavek, aby STK věděla předem, zda se plánuje nějaký ceremoniál, TV
přenos, předávání ocenění apod. Kvůli sestavování sportovního programu soutěže

5) Rozpis soutěží a sportovní kalendář 2010
−
−
−

−

výkonný výbor ČSJu ve spolupráci s radou reprezentace schválil uzavřené MČR pro
muže, dorostence, dorostenky, PČR pro st. a ml. žactvo;
postup na uzevřené MČR či PCR je řešen v rozpisu mistrovských soutěží pro rok 2010 –
pouze bodováním na soutěžích Českého poháru (ČP) a pomocí divokých karet;
připomínky a návrhy:
− navržený systém nechat působit v roce 2010 a poté ho koncem roku vyhodnotit;
− měla by být důkladně zvážena účast cizinců na soutěžích ČP;
− bylo navrženo ponechání postupového klíče u PČR mladšího žactva z letošního roku,
tzn. žáci finalisté KP + 2 divoké karty na kraj, žákyně otevřená soutěž;
− navrhnut jednotný časový pořad pro MČR a PČR:
− 8:00 – 9:30 – prezentace, vážení
− 9:30 – 10:00 – losování
− 10:00 – 10:30 – ceremoniál
− 10:30 – zahájení soutěže
budou vypsány doporučené požadavky na konání mistr.soutěží, ČP a soutěží uvedených v
celostátním kalendáři;
je nutné ujasnit podmínky delegace rozhodčích na soutěže ČP s přihlédnutím k ekonomice
dané soutěže.

6) Rozdělení a plán práce STK v roce 2010
−

viz Příloha č.2.

7) SW pro soutěže v roce 2010
 v současné době je v přípravě nový SW pro řízení soutěží – v 1. pololetí by měl být dodán
k testování a připomínkování;
 do doby než bude ukončen vývoj nového SW, budou soutěže řízeny v holandském SW;

8) Proplácení náhrad STK
−
−

−

byl dán návrh na valorizaci ošatného u STK;
členům STK bylo zdůrazněno, že převoz vlastního HW na soutěže není převoz materiálu,
a proto nemůže být uplatněna náhrada 6,- Kč/km dle Ek.směrnic ČSJu, nýbrž pouze 3,Kč/km;
byl dán návrh, aby odměna za použití vlastního HW byla 200,- Kč/soutěž a aby veškeré
náklady byly účtovány pořadateli soutěže (např. náplně do tiskáren apod.).

Příští schůze STK: červen 2010

Zapsal: Vlastimil Zemánek
Dne 13.12.2009

Schválil: Ing. Tomáš Cibulka
Dne

