Informace z jednání VV ČSJu ze dne 28.5 2019 Praha
VV ČSJu schválil:
➢ výroční zprávu 2018
➢ projekt “Národní centrum přípravy“ - Zásady přípravy reprezentace
➢ nominaci na EH (ME)
60 kg
PULKRÁBEK David
66 kg
PETŘIKOV Pavel
81 kg
MUSIL Jaromír
90 kg
KLAMMERT David
+100 kg
KRPÁLEK Lukáš
73 kg
JEČMÍNEK Jakub
81 kg
PETR Ivan
100 kg
HORÁK Michal
Trenéři: Lacina P., Petřikov P., Kasík Z., Frenštátský M.
Fyzio: Machová L. – zajišťuje ČOV
➢ ve spolupráci s VSC MŠMT finanční zajištění trenéra mládeže J. Turka
➢ nominaci na ME dorostu
44 kg Bodnárová Tereza
52 kg Prusenovská Markéta
Polncká
70 kg Zárybnická Julie
Voříšková Radka
60 kg Dvořáček Antonín
Mravec Marcel
73 kg Kopecký Adam
Ivanka Filip
Trenéři. V. Červín a J. Švec
Rozhodčí K. Dvořák
➢ předběžně schválil nominaci na EYOF, která bude definitivně upřesněna a schválena
po MED
➢ rozdělení finančních prostředků jednotlivým SCM na základě jejich úspěšnosti v RD
dorostu
➢ Kateřina Krahulová novou trenérko „Judo na ZŠ“ Zlín
➢ nominaci rozhodčích na mezinárodní turnaje
➢ schválil předávání svazových vyznamenáních
➢ účast T. Buchara a V. Bucharové na semináři Kodokan Goshinjutsu v Berlíně
➢ žádost oddílu Judo Heroes o členství v ČSJu
VV ČSJu vzal na vědomí:
➢
➢
➢
➢

hospodaření ČSJu

hospodářský výsledek 2018

informaci sv. trenéra P. Laciny o průběhu OH kvalifikace a přípravě na EH (ME)
informaci o průběhu pracovní schůzky s VSC MŠMT Praha o vzájemné spolupráci
při zabezpečení reprezentace
➢ cíle ČSJu – EXL
➢ směrnici IJF o startu judistů v jiných bojových sportech - věnujte ji prosím zvýšenou
pozornost!

Informaci mpř. P. Smolíka o přípravě a výsledcích RDJ, RDD, U15
Informaci o průběžném vyhodnocování projektu „Judo na ZŠ“
Informaci o přípravě ME
Informaci o činnosti sportovně-technické komise
Informaci o přípravě počítačového programu pro rozhodčí
Informaci o činnosti komise rozhodčích
o přípravě školení trenérů II. tříd, které se uskuteční v termínech 6-9/6 a 19-22/9 v
Teplicích.
➢ analýzu metodiky uvádění do Síně Slávy ČSJu
➢ informaci o přípravě semináře kata s rozhodčím kata IJF F. Edlingerem
➢ informaci o podání žaloby na Českomoravský svaz juda z.ú.
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

VV ČSJu projednával:
➢ provozní záležitosti související s ekonomikou ČSJu
➢ počty startujících v Českých pohárech

Za VV ČSJu

Jiří Dolejš
Předseda ČSJu
V Praze 4.6. 2019

