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Zápis
z porady STK ČSJU konané dne 5. – 6. 1. 2018 v Budislavi.
Přítomni: podle prezenční listiny
Poradu vedl Roman Kalous, sportovní ředitel ČSJU, podle stanoveného programu:
1) Sportovní kalendář 2018
Byl předložen, je třeba dojednat pořadatele PČR staršího a mladšího žactva (požadavek
na minimálně 5 tatami), MČR dospělých (nejspíše Plzeň), MČR juniorů – JK Jablonec,
pořadatel ČP družstev starších žáků – jednání s TSC Turnov.
2) Personální zabezpečení soutěží 2018
Personální zabezpečení bylo domluveno, bude vyvěšeno na webu ČSJU v sekci STK, u
soutěží, u nichž zatím není znám pořadatel, bude určeno dodatečně – podle regionálního
umístění soutěže.
3) Rozpis mistrovských a kvalifikačních soutěží 2018
Plénum ČSJU schválilo nový systém přihlašování na mistrovské a kvalifikační soutěže pro
rok 2018 (týká se soutěží od dorostu včetně výš) – přihlášení do pondělí před soutěží,
platba do středy před soutěží, s fakturou na platbu přijdou i vážní lístky, nebude možná
platba na místě, nepřihlášeným závodníkům nebude umožněn start – popis systému
přihlašování bude na webu ČSJU.
K tomuto bodu zaujala STK ČSJU stanovisko:
STK ČSJU se shodla na tom, že změna podmínek přihlašování na mistrovské a
kvalifikační soutěže (přihlášení do pondělí a platba do středy před soutěží) přinese
velké komplikace a nepřispěje ke zkvalitnění soutěže.
Pro 10, proti 2
Na mistrovských a kvalifikačních soutěžích musí mít závodníci minimálně 5. Kyu (viz
soutěžní řád. Na krajských postačí 6/5. Kyu).
4) Centrální evidence
- Při zadávaní soutěží do sportovního kalendáře v centrální evidenci uvádět, o jakou se
jedná soutěž – otevřená, uzavřená pro daný kraj,
Úkol: všichni
- Vygenerovat heslo pro Plzeň (pro Škardu),
Úkol: Kalous
- Dořešit zapisování údajů od ostatních komisí (trenérská, rozhodčích, kolegium danů),
Úkol: Kalous
- Upravit hromadné zadávání kyu tak, aby se neztrácely údaje po stovce zadaných
členů,
Úkol: Kalous
- Umožnit tisk sestav v daném termínu zadaných kyu,
Úkol: Kalous
- Pro klubové a krajské administrátory zavést koš smazaných záznamů. Úkol: Kalous
5) Změny pravidel juda
- Plénum ČSJU schválilo úpravu pravidel pro mládežnické kategorie (U9 – U15). Úprava
je vyvěšena na webu ČSJU.
-

Chystá se změna pravidel – budou jen 2 wazari – možné zrychlení soutěží.

6) Program na řízení soutěží
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-

Doporučené vybavení
o Řízení soutěže – 1x notebook
o Laserová tiskárna + papír a náhradní tonery
o Registrace účastníků – váha CAS + čtečka QR kódů:
▪ Váhy s připojením na notebook CAS + adaptér USB x serial

7) Organizace a zajišťování soutěží v regionech
Objevily se problémy s regionálními soutěžemi (dlouhé trvání, nedostatečné řízení
soutěže, problémy s pořadatelstvím, apod.), k tomu přijala STK ČSJU následující:
- Každý STKář je zodpovědný za organizaci a průběhy soutěží, které probíhají v jeho
regionu
- Soutěže je třeba „ošetřit“ již před konáním, a to především stanovením organizace
soutěže. Tato organizace a podmínky pro soutěž jsou dány „Rozpisem soutěže“, který
STK schvaluje. V případě, že je rozpis, který pořadatel předkládá ke schválení
v rozporu s níže uvedenými pravidly směřujícími ke kvalitní soutěži, je právo STK tento
rozpis neschválit a organizaci soutěže upravit.
- Vzorový rozpis zohledňující výše uvedená pravidla pro potřebu krajských STK Úkol:
Kalous
- Zpětná vazba – STK musí mít přehled o kvalitě a průběhu soutěží, které v regionu
probíhají. Pro tuto potřebu bude vypracován formulář pro hodnocení soutěže, který
bude vyplňovat a zasílat na STK KSJu ředitel soutěže
Úkol: Škarda
- Zásady pro organizaci soutěží:
o Rozpis soutěže:
▪ Vyhlašování v průběhu soutěže
▪ Rozdělení času pro vážení
▪ Rozdělení vážení
▪ Přihlašování na soutěž (dodržovat počty přihlášení – max. 80 závodníků
na 1 tatami)
▪ Dodržování Soutěžního řádu - roční příprava mláďat, min. 6/5 KYU
▪ Regulace kategorií v turnaji - max. 80 závodníků na 1 tatami (závisí na
počtu tatami). Dále na prostorách, ve kterých soutěž probíhá.
o Práce s pořadatelem:
▪ Dostatečné personální zabezpečení turnaje ze strany pořadatele
▪ Řízení soutěží kvalifikovanou osobou
▪ Materiálně technické zabezpečení soutěže - care systém, ukazatele,
váhy, distribuce tabulek (kopírka)
8) Různé
- Návrh na změnu systému EXL – bude zřejmé do konce týdne (14. 1. 2018), bude
záviset od konání či nekonání Interligy.
- Judo Show Cup 2018 – byla podána informace
- p. Klíma – návrh na zrušení KP starších žáků – po diskuzi byl návrh zamítnut.
Pro 1, proti 10
- STK ČSJU doporučuje na web ČSJU vyvěšovat zápisy ze schůzí výkonných výborů a
plén ČSJU.
Úkol: Sekretariát ČSJu
Zapsal: Pavel Cermánek

Schválil: Roman Kalous
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