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2. června 2022 

 

Zápis ze schůze výkonného výboru č. 4 
 

Přítomni: Kaulfus, Zetek, Dašek, Robovský 
Omluveni: Vopat, Koutecký, Prokeš V., Vytlačil 
Host: Prokeš M. – trenér KVŽ –omluven, Lorenc D. – trenér SCM - omluven 
Dne: 2. června 2022 od 20.30 hod. 
Místo: konferenční hovor ZOOM Meetings 
Program schůze 

1. Finanční dar Zemanová 
2. Nominační kritéria na PČR U13 - upřesnění 
3. Podpora klubů ÚK 
4. Soutěže v ÚK, platby startovného 
5. Proplácení náležitostí rozhodčím na turnajích 
6. Různé 

 

Ad 1) 

Závodnice Pro Sport Teplice Věra Zemanová se na letošním ME umístila na 5. místě. 

Návrh: vzhledem k pěknému výsledku podpořit závodnici Věru Zemanovou finančním darem 
10.000,-Kč. Finanční dar bude předán v rámci akce pro děti, dle vytížení Věry Zemanové 
nejlépe na KP Chomutov v září 2022. 

Hlasování: 4-0-0 – návrh přijat 

 
Ad 2) 

 
V nominaci na PČR kategorie U13 vznikl nesoulad s původním návrhem, kdy se měli 
započítávat i ČP pro tuto kategorii. Měl být započítán ČP Brno. Vzhledem k tomu, že ČP pro 
kategorii U13 byly kompletně zrušeny, je nutná oprava původního rozhodnutí. 

Návrh: Pro kategorii U13 budou nominačními turnaji pouze soutěže Litoměřice (proběhlo), 
Most (proběhlo) a Chomutov (v září jako KP i pro ostatní kategorie). STK Jiří Dašek vyhotoví 
nový RL a tento bude zveřejněn na stránkách. Informace bude mailem rozeslána na kluby. 

Hlasování: 4-0-0 – návrh přijat 
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Ad 3) 

V minulých letech proběhla podpora klubů formou podpory vybraných závodníků kategorií 
U15, U18, U21. KSJu ÚK by rád navázal na tuto podporu, proto navrhuje: 

a) Návrh na kompletní proplacení startovného všech kategorií U13, U15, U18, U21 na 
soutěžích ČP Ostrava, ČP Hranice, ČP Jablonec, ČP Nový Bydžov (včetně U13 MVC), 
ČP Brno, PČR a MČR všech těchto kategorií. Propočítáno dle podkladů ČSJu a  

I. ČP Ostrava + ČP Hranice – cca 20.400,-Kč 
II. ČP Jablonec – cca 53.200,-Kč 

b) Omezit návrh dle bodu a) pouze na kategorie U15, U18, U21, podporu na PČR a MČR 
nechat dle bodu a) i pro kategorii U13. 

c) Úhrada dle stávajícího modelu, je nutné od trenéra KVŽ a SCM vybrat závodníky, které 
KSJu ÚK podpoří. 

Návrh: podpořit závodníky KSJu dle bodu b), faktury nutné zaslat do 15.7.2022 k rukám 
předsedy KSJu ÚK. Návrh na podporu nemají kluby, které mají vůči KSJu nezaplacené 
pohledávky. 

Hlasování: 4-0-0 – návrh přijat 

 

Ad 4) 

Na soutěžích v rámci ÚK dát možnost pořadatelům platby startovného dle modelu, který je 
praktikován při ČP. Na několika proběhlých soutěžích v rámci ÚK došlo k přihlášení 
závodníků, kteří pak ve velkém množství nedorazili. 

Návrh: vytvořit (navrhnout) systém, který by pořadatelům ulehčil práci s přihlášením na turnaj 
a vybráním startovného dopředu. 

Hlasování: 4-0-0 – návrh přijat. 

 

Ad 5) 

Při soutěžích v ÚK došlo k problémům pořadatelů při vyplácení náležitostí rozhodčím, zejména 
pak se problém týká cestovného. Rozhodčí mají povinnost předložit řádné doklady potřebné 
k proplacení cestovného. U OA je nejčastějším problém absence velkého technického průkazu. 
U vlaku je pak předkládána jízdenka, kterou bude předkladatel potřebovat na zpáteční cestu a 
nelze ji tak použít. U těchto jízdenek je lepší si na pokladně nechat vystavit daňový doklad. 

Návrh: poučit pořadatele turnajů a rozhodčí, jaké přesně mají vyžadovat doklady k proplacení 
jízdného. 
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Hlasování: 4-0-0 – návrh přijat. 

 

Ad 6) 

I letos proběhne spolu se školením trenérů II. třídy školení trenérů III. třídy ÚK, které zajišťuje 
TMK Václav Prokeš.  

Návrh: Proplatit případné kurzovné z KSJu ÚK. 

Hlasování: 4-0-0 – návrh přijat 

 

 

Zapsal:       
Zdeněk Kaulfus     
Předseda KSJu Ústeckého kraje   

 
 
 

Ověřil:       
Jaroslav Zetek      
Místopředseda KSJu Ústeckého kraje  

 


