
VV Ústeckého krajského svazu karate 
Zápis z jednání výboru ze dne 21. 12. 2011 
 
 
Přítomni: Mgr. Josef Rajchert, Vladimír Janda, Bc. Ladislav Mareš a Pavel Znamenáček 
 
Omluveni: Ing. Ondřej Musil, Tomáš Pavlíček 
 
 
Zpráva hospodáře ÚSKe : 
 
Koncem roku 2011 přijata dotace za známky za rok 2010 a uhrazeny známky za rok 2011. 
Náš svaz prakticky jako jediny dokázal z ČSKe dostat dotaci za známky a doplnit příjmovou 
stránku rozpočtu.  
Příjmy v roce 2011 : 
   Dotace za známky 2010    113.000,- Kč 
   Členské příspěbky klubů      14.000,- Kč 
   Příjmy STV za rok 2011      25.900,- Kč 
 
Poskytnuté dotace na turnaje 2011:  

Krajské přebory       65.000,- Kč 
1.kolo ÚRP        25.000,- Kč 
2.kolo ÚRP        25.000,- Kč  
Májový pohár mládeže        5.000,- Kč 
Funakoshi Cup       10.000,- Kč 
Memoriál M.Šianského        7.000,- Kč 
North Bohemia Cup       15.000,- Kč 
Školení nový zkuš.řád        5.000,- Kč 
Celkem :                 157.000,- Kč 

VV ÚSKe odsouhlasil také dotaci na turnaj Grand Prix ČR v Ústí nad Labem 2011 ve výši 
10.000,- Kč. SK Kamura Ústí n/L  pořadatel si na základě dokladů vyzvedne dotaci u 
hospodáře ÚSKe. 
 
Výdaje na turnaje se v posledních letech zvyšují, nicméně příjmová stránka rozpočtu je 
z několika důvodů nižší – menší odběr známek a nejistota z poskytování dotace z ČSKe. VV 
ÚSKe se proto rozhodl v roce 2012 podporovat soutěže mládeže prioritně mimo území Ústí 
nad Labem (Louny, Lovosice, Česká Lípa), jeden turnaj v Ústí nad Labem, Krajské přebory 
v Ústí n/L a jednu velkou mezinárodní soutěž – North Bohemia Cup. VV ÚSKe rozhodl 
namísto jednho kola ÚRP podpořit turnaj Memoriál M.Šianského v Lounech, jehož součástí 
budou kategorie započítávané do žebříčku ÚSKe.  
Dotace pro rok 2012: 
   ÚRP       20.000,- Kč 

Memoriál M Šianského spojený s 2.kolem ÚRP 20.000,- Kč 
 Májový pohár Lovosice      5.000,- Kč 

   Funakoshi Cup mládeže    10.000,- Kč 
   North Bohemia Cup     15.000,- Kč 
   KP ÚSKe do výše     65.000,- Kč 
   Celkem :               135.000,- Kč 
ÚSKe poskytne na ÚRP a KP diplomy 
 
 



Zpráva úseku rozhodčích ÚSKe : 
 
 Stále je třeba zvyšovat počty a zkvalitňovat krajský rozhodcovský sbor. Další školení 
se uskuteční opět v roce 2012, a to v souběhu s 1. kolem Ústeckého regionálního poháru 
(ÚRP). Teorie v pátek 24. 2. 2012 (místo bude ještě upřesněno- dle přihlášených účastníků), 
praxe následně v sobotu 25.2.2012 v rámci1.kola ÚRP – předběžně hala T mobile v Ústí n/L. 
Na školení se budou školit nová pravidla WKF pro kumite, podle nichž se bude v rámci 
ÚSKe už v roce 2012 rozhodovat. Školení je určeno pros távající i nové rozhodčí ÚSKe. 
Školení je zdarma. Zájemci se musí přihlásit nejpozději 17.2.2012 telefonicky nebo e-mail 
zprávou u předsedy úseku rozhodčích pana Jandy – jendys@centrum.cz tel. 604 925 475.  
 
 Stávající rozhodčí mají možnost se zúčastnit zdarma školení z nových pravidel v pátek 
20.1.2012 od 17:00 hod. v Ústí n/L, Masarykova nemocnice pavilon „B“ 5.patro. Nahlásit se 
u pana Jandy nejpozději týden předem do 13.1.2012 - jendys@centrum.cz tel. 604 925 475. 
 
 Turnaje pod hlavičkou ÚSKe budou pořádány dle nových pravidel WKF tedy kumite  
na čtyři soudce a jednoho rozhodčího. V souvislosti s novelou pravidel nebudou od 1.1.2012 
na turnajích tolerovány nášivky a výšivky na barevných červených a modrých OBI vyjma 
nášivky výrobce. Naopak u karategi budou na uvedených turnajích výšivky na karategi zatím 
v roce 2012 tolerovány.  
VV ÚSKe doporučuje oddílům zajistit co nejdříve u svých závodníků karategi splňující 
kritéria daná pravidly WKF – bez nášivek, výšivek, barevných lemů a podobně. Na turnajích 
ČSKe nebudou výšivky tolerovány.  
 
Zpráva úseku STK ÚSKe : 
 
 V roce 2011 pod hlavičkou ÚSKe proběhla dvě kola ÚRP, krajské přebory a svaz dále 
podpořil několik turnajů – Funakoshi Cup, GP Ústí n/L, North Bohemia Cup, Memoriál 
M.Šianského a Májový pohár. S ohledem na očekávané nižší příjmy a celkově horší 
ekonomickou situaci bude v roce 2012 jedno kolo ÚRP spojeno s turnajem v lounech. 
Postupy na M ČR budou vytvářeny obdobně jako v roce 2011 – senioři postup vítěz krajského 
přeboru, mládežnické kategorie podle umístění v žebříčku ÚSKe sestaveného z turnajů ÚRP, 
memoriálu M Šianského a Krajských přeborů. Více v propozicích, které jsou aktualizovány 
na webových stránkách svazu  www.usteckekarate.cz . Zůstanou zachovány zvláštní kategorie 
pro nízké technické stupně.  
 
Byl předložen také kalendář soutěží:  
1. kolo ÚRP      25. 2. 2012 – pořadatel SK Kamura Ústí n/L 
Memoriál M.Šianského 31. 3. 2012 – pořadatel SKC Louny 
Krajské přebory  11. 6. 2012 – pořadatel SU SKR Ústí n/L 
Další turnaje: 
Funakoshi Cup  17. 3. 2012 – pořadatel Sport Relax 
Májový pohár mládeže   6. 5. 2012 – pořadatel SU SKR Ústí n/L – Lovosice NEDĚLE 
GP Ústí n/L   25. 5. 2012 – pořadatel SK Kamura Ústí n/L 
North Bohemia Cup  13.10.2012 – pořadatel SU SKR Ústí n/L 
Funakoshi Cup  24.11.2012 – pořadatel Sport Relax 
 

VV ÚSKe nabízí podporu pro jeden až dva turnaje mládeže pořádané mimo stávající 
místa – zejména Liberecko, Mostecko s tím, že ÚSKe může pomoci se zajištěním časomír, 
tatami a rozhodčích.. Zájemci o uspořádání turnaje ve volném termínu zejména ve druhé 
polovině roku se musí co nejdříve do 15. ledna 2012 přihlásit na e-mail: stk@karatemb.cz  



Zpráva úseku TMK ÚSKe : 
 
 Předseda TMK navrhuje uspořádat „prolongační seminář“ pro stávající trenéry s tím, 
že by se sjednotila doba platnosti licencí trenérů a snadněji se do budoucna pořádala 
doškolení 1x za dva roky. Termíny a způsob uskutečnění semináře zveřejníme na web 
stránkách a rozešleme do oddílů.  
 
 
Různé: 
 

- VV  ÚSKe schváuje zvláštní dotaci na turnaje mládeže pořádané klubem Sport Relax 
Č.Lípa v roce 2011, a to ve výši 6.000,- Kč.  

 
- VV ÚSKe rozhodl o proplacení náhrad za rok 2011 předsedům jednotlivých úseků –  

Předseda ÚSKe 3.000,- Kč (výdaje za telefon) 
Úsek rozhodčích 2.500,- Kč (výdaje za telefon) 
Úsek STK 3.000,- Kč (výdaje za telefon) a 3.000,- Kč (aktualizace web stránek) 
Dále výbor rozhodl o proplacení náhrad za služební cesty dle dokladů vedených  
v účetnictví svazu. Výbor schválil náhrady v částce 5,- Kč / km (PHM a amortizace) 
 

- VV ÚSKe informuje, že číslo pojistné smlouvy  pro cvičence karate je stále stejné – 
Pojišťovna Kooperativa č.poj. 495 000 830 – 7 

 
- Předseda svazu rozhodl o zahájení příprav řádné valné hromady ÚSKe, a to v pátek 

8.6.2012 od 17 hodin v Ústí nad Labem – o přesném místě konání bude rozhodnuto a 
členové svazu budou v dostatečném časovém předstihu v souladu se stanovami 
informováni 

 
- VV souhlasí s přidělením mimořádné dotace ve výši 6.000,- Kč klub Sport Relax pro 

turnaj mládeže Funakoshi Cup 2011.   
 
 
Závěr a úkoly: 
 

- VV ukládá klubům, uhradit členský příspěvek 1.000,- Kč za klub na rok 2012 
v řádném termínu nejpozději do 29.2.2012 na účet ÚSKe. č. 881920359 / 0800 

 
- VV ukládá všem členům odebrat známky na rok 2012 v termínu do 31.3.2012, výbor 

apeluje na všechny oddíly, aby odebíraly členské známky pro všechny své členy 
v plné výši, neboť se jedná o základní finanční zdroj svazu 

 
- VV vyzývá oddíly ÚSKe, aby se přihlásily v případě, že mají zájem uspořádat další 

turnaje mládeže ve druhé polovině roku 2012 mimo Ústí nad Labem – termín do 
15.1.2012 na e-mail: stk@karatemb.cz  

 
- VV ukládá všem stávajícím rozhodčím ÚSKe zúčastnit se semináře na novou 

úpravu pravidel WKF v pátek 20.1.2012 v Masarykově nemocnici v Ústí n/L, pavilon 
B, 5.patro. Přihlásit se předem do 13.1.2012 u pana Jandy – jendys@centrum.cz  

 
- VV ukládá všem klubům zajistit vybavení závodníků na turnajích ÚSKe karategi a 

OBI splňujícími kritéria WKF – bez nášivek a výšivek vyjma loho oddílu vpředu 



vlevo a podobně – viz pravidla WKF . OBI s výšivkami nebudou od 1.1.2012 
tolerovány.  

 
- VV ukládá – zaslat aktuální údaje – kontakty telefon, e.mail, webové stránky a 

adresu na STK svazu – termín nejpozději do 15.1.2012 – stk@karatemb.cz  
 

 
 
v Ústí nad Labem dne 21.12.2011 

Zapsal : Bc. Ladislav Mareš  


