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PROGRAM porady STK
Pátek - 3.12.2010
Příjezd v 17:00 hodin
17:30 - 21:00 hodin - Školení programu pro řízení soutěží EUROJUDO

Sobota - 4.12.2010
1. Postup na mistrovské soutěže 2011
a. Ranking list
b. Systém kvalifikačních soutěží 2011
c. Kritéria pro pořadatelství kvalifikačních soutěží
2. Sportovní kalendář 2011
a. Kritéria pro umístění turnajů do sportovního kalendáře
b. Jednotný časový pořad mistrovských soutěží
c. Krajské sportovní kalendáře
3. WC ženy Praha, ME Kata Praha, EJU Junioři Praha, EJU Cadets Teplice
4. Rozpis mistrovských soutěží
5. Řízení soutěží 2011
a. Personální zabezpečení
b. computer tým
c. software pro řízení turnajů
6. Technické vybavení
7. Změny v SŘ
a. start cizích státních příslušníků
b. doplnění hmotnostních kategorií
c. definice lékařské prohlídky
8. Změny v přestupním řádu
a. start st žáků v soutěžích družstev
9. Rok 2011 – rok etiky juda
10. Finanční záležitosti
a. Výplata STK
b. Počet STK na soutěžích
c. Výplata ztráty času
11. Plánované porady
a. Skype
b. Školení
c. Zhodnocení dlouhodobých soutěží 2010
12. Losování EXL, I.LIGY a DL 2011
13. Různé
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Zápis z porady STK
Praha, 4. 12. 2010
Porada STK – výstupy z jednání

Postup na mistrovské soutěže 2011
Komise STK se shodla na následujícím systému postupu žáků na PČR:
-

pořádání krajských přeborů, u vah do 6 závodníků včetně – postup vítěze, u 7 závodníků a více –
postup finalistů

nebo

-

bodování závodníků na krajských přeborech sníženou sazbou – vítěz 5 bodů, druhý 3 body, třetí
1 bod – s tím, že závodník musí vyhrát alespoň jeden zápas; za toto bodování by zodpovídali
krajští zástupci STK

Sportovní kalendář 2011
Kritéria pro umístění turnajů do sportovního kalendáře
-

STK souhlasí s kritérii pro umístění soutěží do sportovního kalendáře – 3 tatami, 3 rozhodčí na
žíněnku, zahraniční účast, bez kategorie mláďat.

WC ženy Praha, ME Kata Praha, EJU Junioři Praha, EJU Cadets Teplice
-

odsouhlaseno

Rozpis mistrovských soutěží
-

podrobný rozpis mistrovských soutěží bude vyvěšen na webu až 2 měsíce před konáním
soutěže, aby nedocházelo k dezinformacím vlivem změny místa konání a podobně

Rozpis mistrovských soutěží
Personální zabezpečení soutěží
-

viz 2011_sport_kalendar_CSJu.xls
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mezinárodní turnaje:
-

WC Noris Cup Praha – Kalous, Zemánek, Škarda, Dašek, Navrátil, Urban + Švec, Petřík, Palán –
bude upřesněno v lednu
Teplice – Kalous, Zemánek, Škarda, Dašek, Navrátil, Urban, Švec, Petřík, Palán
ME Kata – Kalous, Urban, Škarda, Palán + další budou denominováni
MTA Juniorů Praha – Kalous, Zemánek, Škarda, Dašek, Cermánek, Urban, Švec, Navrátil, Palán –
dopřesní se v létě

Technické vybavení
-

STK doporučuje krajům vybavit se 2 sety pro ukazatele – LCD televizor, notebook, ozvučení a
box pro transport

Změny v Soutěžním řádu
Start cizích státních závodníků
-

beze změn

Doplnění hmotnostních kategorií
-

STK doporučuje rozšíření hmotnostních kategorií dorostu o váhu -46 kg pro soutěže jednotlivců
v roce 2011

Definice lékařské prohlídky
-

lékařskou prohlídku závodníků stanovuje zákon
na razítku musí být uvedeno minimálně jméno lékaře a jeho odbornost

Změny v přestupním řádu
-

STK doporučuje, aby závodníci startovali v družstvech v rámci příslušného kraje

Rok 2011 – rok etiky juda
-

STK vyzývá své členy, aby šířili ve svých krajích kulturu juda na turnajích – trenéři v oblecích
nebo teplákových soupravách atp.
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Finanční záležitosti
Výplata STK
-

tým STK si na sebe vydělává kvalitním řízením národních i mezinárodních soutěží a má právo na
vyplacení náhrad za školení a schůze

Plánované porady
-

členové STK by měli využívat Skype pro lepší vzájemnou komunikaci

Losování EXL 2011
-

STK rozhodla o prvním losování EXL v Praze a druhém v Brně
STK žádá kluby o zhodnocení dlouhodobých soutěží za uplynulý rok, které bude moci být
využito ke zkvalitňování soutěží v dalších letech

Různé
-

šéf STK zajistí pro svoje podřízené vystavení průkazu s licenční známkou pro rok 2011, aby
nemohli být vystaveni trapné situace, kdy se Karel Dvořák zeptá: „Estékáři, máš licenční
známku?“ a dotázaný by sice odpověděl, že ano, ale svoje tvrzení by nemohl prokázat

Zapsal: Zdeněk Škarda

