VV Ústeckého krajského svazu karate
Zápis z jednání výboru ze dne 9. 11. 2009

Přítomni: Mgr. Josef Rajchert, Ladislav Gáf, Vladimír Janda a Bc. Ladislav Mareš
Omluveni: Ing. Ondřej Musil, Pavel Znamenáček

Zpráva hospodáře ÚSKe :
K dnešnímu dni je stav finančních prostředků následující:
pokladna hotovost
účet
očekávaný příjem ze známek za rok 2009

44.000,- Kč
414.503,- Kč
111.000,- Kč

Krajský svaz dlouhodobě funguje s rezervou finančních prostředků a vyrovnaným
rozpočtem. V roce 2009 krajský svaz vydal v dotacích na soutěže ÚSKe celkem 112.180,- Kč
V roce 2009 bylo odebráno 900 známek ČSKe. Bohužel stále pokračuje pozvolný
pokles v odběru známek, což má za následek klesající příjmy z příspěvků ČSKe za známku.
(krom poplatků za STV do 1.kyu, jediný příjem svazu)
Ekonom svazu Ladislav Gáf předložil seznam klubů, které v roce 2009 neuhradily
členský příspěvek. Jedná se o kluby:

ABC Ústí n/L

SKK Liberec

KK Tanvald

KK Mimoň

KK Most

SSC Č. Lípa (odhlásil se z ÚSKe do Středočeského svazu)

Zpráva úseku rozhodčích ÚSKe :
Stále je třeba zvyšovat počty a zkvalitňovat krajský rozhodcovský sbor. Další školení
se uskuteční opět v roce 2010, a to v souběhu s 1. kolem Ústeckého regionálního poháru
(ÚRP). Teorie v pátek 19. 2. 2010 (místo bude ještě upřesněno- dle přihlášených účastníků),
praxe následně v sobotu 20.2.2010 v rámci1.kola ÚRP – předběžně hala T mobile v Ústí n/L.
Na školení, kde budou přítomni členové Komise rozhodčích ČSKe, bude možno získat licenci
ČSKe.
Krajští rozhodčí zpoplatněni částkou 200,- Kč, pro licence ČSKe částkou 300,-Kč. Rozhodčí
evidovaní v ČSKe, kteří se nezúčastnili povinného semináře s J.Escalantem, částkou 900,-Kč.

Zpráva úseku STK ÚSKe :
Byly předloženy částečně upravené propozice pro příští ročník ÚRP. Změna se týká
zejména povinnosti nošení chráničů nohou tzv. botiček již u všech kategorií bez výjimky.
Dále bylo rozhodnuto, že při startu pouze tří závodníků v kategorii se po finále uskuteční i
další zápas o druhé místo, a to v případě, že vítěz semifinále (který měl soupeře) zvítězí i ve
finále. Dále při startu pouze 4 závodníků v kategorii se poražení semifinalisté utkají o jedno
třetí místo. Více v propozicích, které budou nejpozději 16. 11. 2009 na webových stránkách
svazu www.usteckekarate.cz . Postupy na M ČR budou tak jako v roce 2009 – senioři –
z Krajských přeborů, ostatní podle umístění v žebříčku sestaveného ze všech tří turnajů.
Byl předložen také kalendář soutěží.
1. kolo ÚRP
20. 2. 2010
2. kolo ÚRP
3. 4. 2010
Krajské přebory
12. 6. 2010 – pořadatel SU Ústí n/L
Oddíly ÚSKe budou osloveny s poptávkou na uspořádání některého ze dvou kol ÚRP. Dotace
na jedno kolo ÚRP je 25.000,- Kč. Zájem zatím projevila Kamura Ústí n/L o 2. kolo v dubnu
a Sport Union Ústí n/L o 1. kolo ÜRP v únoru. Kluby se mohou se svými nabídkami přihlásit
nejpozději do 30. 11. 2009 na e-mail: stk@karatemb.cz
Podle výsledků ÚRP a Krajských přeborů je nejúspěšnějším klube ÚKSKe za rok
2009 – Sport Union Ústí nad Labem, druhý je SK Kamura Ústí n/L.

Zpráva úseku TMK ÚSKe :
Pavel Znamenáček za TMK se omluvil – zahraniční cesta. Zprávu předloží při dalším
jednání.

Různé:
-

KK Louny požádal o přidělení licence zkušebního komisaře III. třídy pro svého člena
Martina Fišáka – 1. Dan.
Žadatel předložil všechny potřebné dokumenty a splňuje předepsané podmínky. VV
ÚSKe souhlasí s udělením licence zkušebního komisaře III.třídy. Jmenovaný se spojí
s pověřencem pro krajské STV p. Ludovítem Blaho pro splnění administrativních
požadavků (registrace a razítko).

-

Sport Relax Č.Lípa – požádal o dotaci na turnaj mládeže Funakoshi Cup 2009, který
se uskuteční v sobotu 29.11.2009 v Zákupech u Č.Lípy. VV souhlasí s přidělením
dotace ve výši 10.000,- Kč za předpokladu, že budou splněny všechny náležitosti
turnaje podporovaného ÚSKe.

-

SKR Sport Union Ústí n/L – požádal o příspěvek na akce pro mládež v souvislosti s
mezinárodním turnajem North Bohemia 2009. Turnaj se uskutečnil za účasti téměř
500 závodníků z několika zemí a proběhl v pořádku. VV schvaluje příspěvek ve výši
15.000,- Kč pro SU Ústí n/L.

-

Na základě celoročních výsledků v rámci krajských i republikových turnajů VV ÚSKe
schválil mimořádnou dotaci pro dva nejúspěšnější oddíly. SKR Sport Union Ústí n/L
12.000,- Kč a SK Kamura Ústí n/L 6.000,- Kč

-

Ladislav Gáf oznámil, že k 31. 12. 2009 rezignuje na funkci hospodáře ÚSKe. VV
ÚSKe vzal jeho oznámení na vědomí. Současně VV ÚKSKe vypisuje výběrové řízení
na tuto, od1.1.2010 uvolněnou funkci, jako možnost kooptace člena do VV, do doby
Valné hromady,.
Úsek STK je třeba vybavit novým přenosným počítačem a tiskárnou. Turnaje jsou
zatím zajišťovány ze soukromého PC, který je ale již zastaralý. VV pověřil Ladislava
Mareše, aby předložil hospodáři svazu návrh parametrů potřebné výpočetní techniky a
finanční rozpočet tohoto nákladu. Nákupem PC se bude , podle finančních možností
ÚSKe , zabývat příští schůze VV.

-

Závěr a úkoly:
- VV ÚSKe souhlasí s udělením licence zkušebního komisaře III.třídy Martinu Fišákovi
-

VV souhlasí s přidělením dotace ve výši 10.000,- Kč klub Sport Relax pro turnaj
mládeže Funakoshi Cup 2009 za předpokladu, že budou splněny všechny náležitosti
turnaje podporovaného ÚSKe.

-

VV schvaluje příspěvek ve výši 15.000,- Kč pro SU Ústí n/L. na akce pro mládež
v souvislosti s turnajem North Bohemia 2009

-

VV schvaluje přidělení dotací dvěma nejúspěšnějším klubům ÚKSKe za rok 2009 ve
výši 12.000,- Kč pro SU Ústí n/L a 6.000,- Kč pro SK Kamura Ústí n/L

-

VV bere na vědomí rezignaci Ladislava Gáfa na funkci hospodáře svazu ke dni 31. 12.
2009

-

VV ukládá Ladislavu Marešovi stanovit technické požadavky na výpočetní techniku
pro úsek STK a tyto zaslat do 30. 11. 2009 hospodáři svazu

-

VV ukládá klubům, které neuhradily členský příspěvek na rok 2009, aby tak
neprodleně učinily – nejdéle do 30. 11. 2009

-

VV apeluje na všechny oddíly, aby v plné míře odebíraly členské známky pro všechny
své členy

-

VV ukládá L. Marešovi vydat a aktualizovat kalendář soutěží a další informace na
webových stránkách www.usteckekarate.cz

-

VV vyzývá oddíly ÚSKe, aby se přihlásily v případě, že mají zájem uspořádat některé
ze dvou kol ÚRP 2010 – termín do 30. 11. 2009 na e-mail: stk@karatemb.cz

-

-VV ÚKSKe vyhlašuje výběrové řízení na pozici hospodáře ÚKSKe do doby Valné
hromady a dále….
Požadavky: znalost ekonomických směrnic ČSTV, práce s finančními prostředky,
trestní bezúhonnost podmínkou, znalost sportovního prostředí karate výhodou.

-

v Ústí nad Labem dne 9.11.2009
Zapsal : Bc. Ladislav Mareš

