Informace z jednání VV ČSJu ze dne 2.4.2019 Praha
VV ČSJu schválil:
➢ vyslání delegace na ME 22.-25.6, Minsk
• Složení delegace J. Dolejš, P. Smolík, Nádvorník, Štefaniková, Novotný
• Důvod vyslání : převzetí pořadatelství a sledování organizace ME
➢ nominace rozhodčích na mezinárodní turnaje
➢ nominace rozhodčích na soutěže v 1. pololetí
➢ účast J. Zetka na semináři trenérů a rozhodčích v TUR (22.-24.3)
➢ dodatečně variantu 3 cizince, 2 starty, dle stávajícího RMS EXL 2019
➢ obnovení platnosti kv. třídy J. Šimáčkovi do konce r. 2019.
➢ finanční podporu dvouměsíčníku JUDO Magazín
➢ přijetí člena - Školní sportovní klub AŠŠK při ZŠ Výsluní Uherský Brod, pobočný
spolek, oddíl judo
VV ČSJu neschválil:
➢ nám předložený návrh smlouvy “ O spolupráci resortního sportovního centra –
Vysokoškolského sportovního centra MŠMT a ČSJu“

VV ČSJu vzal na vědomí:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

hospodaření ČSJu
informaci sv. trenéra P. Laciny o průběhu OH kvalifikace a přípravě na EOH (ME)
Informaci mpř. P. Smolíka o přípravě a výsledcích RDJ, RDD, U15
Informaci př. J. Dolejše o přípravě pořadatelství ME
Informaci př. KR Vl. Hnídky o činnosti komise rozhodčích
Informaci sp. ředitele R. Kalouse o přípravě ECC Teplice
Informaci metodika J. Brože o školení trenérů II. Třídy
Informaci metodika J. Brože o přípravě semináře trenérů 2019
Informaci př. KD o činnosti komise Dan

VV ČSJu projednával:
projekt “Národní centrum přípravy“ - Zásady přípravy reprezentace
možnosti zakoupení počítačového programu pro rozhodčí
možnosti organizace EXL 2020
žádost o přijetí do ČSJu sourozenců Řešetkových
návrh na ocenění funkcionářů, doživších se v letošním roce životních jubileí
nedostatečný přenos informací z činnosti VV ČSJu do členské základny
přijetí člena - Školní sportovní klub AŠŠK při ZŠ Výsluní Uherský Brod, pobočný
spolek, oddíl judo
➢ Účast judistů v soutěžích jiných bojových sportech
➢ Distribuci “Metodické knížky pro děti“
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Za VV ČSJu

Jiří Dolejš
Předseda ČSJu
V Praze 7.4. 2019

