
Ústecký krajský svaz karate 

Zápis ze schůze ze dne 12. 2. 2014 v Ústí nad Labem 

Přítomni: Mgr. Josef Rajchert, Bc. Ladislav Mareš, Tomáš Pavlíček, Pavel Znamenáček, 

Vladimír Janda, Bc. Luděk Šíma 

 

1/Kontrola 

a. Bylo vyrobeno 25ks nových razítek pro zkušební komisaře za 2.950,- Kč. Razítka byla 

předána pověřenci pro zkoušky L. Šímovi. 

 

b. Kluby SKM Bílina, Sk karate Most a KC Žatec byly obeslány s výzvou zaplatit členský 

příspěvek 1000,- Kč za rok 2013 do konce měsíce únor, jinak budou vyřazeni z ÚKSKe. 

 

c. ÚKSKe jedná s STK Českého svazu karate o postupové kvótě pro závodníky klubů 

z Ústeckého a Libereckého kraje. Pro M ČR seniorů bylo dohodnuto, že za každý kraj 

může postoupit jeden závodník v každé kategorii, přičemž v průběhu letošního roku 

je potřeba podniknout kroky k tomu, aby kluby v Libereckém kraji obnovily na 

Českém svazu karate sportovní autoritu. Stávající Liberecký svaz karate, který 

sdružuje kluby situované na území Libereckého kraje, musí uskutečnit valnou 

hromadu, obnovit stanovy a přihlásit se na Českém svazu karate s žádostí o uznání 

sportovní autorizace. Pak není problém, aby pro tyto kluby, ÚKSKe zajišťoval 

ekonomický a sportovní servis, včetně vedení evidence výsledků turnajů a 

postupového žebříčku za daný kraj. Další kroky by měl v rámci Liberecka podniknout 

člen výboru ÚKSKe Pavel Znamenáček. 

 

 

2/ 

Předsednictvo rozhodlo o snížení ročního příspěvku klubů z 1000,- Kč na 500,- Kč. Rozhodlo 

se tak především z důvodu ulevit menším klubům a také z důvodu navýšení platby za 

členskou známku ČSKe a tudíž i navýšení dotací do našeho svazu. 

Členové ÚKSKe budou platit roční členský příspěvek 500,- Kč. 

Nečlenové ÚKSKe z Libereckého kraje budou platit roční příspěvek na soutěže 500,- Kč. 

Pokud některé kluby již zaplatily 1000,- Kč, bude jim přeplatek vrácen. 

3/ 

Josef Rajchert je pověřen, aby na VV ČSKe požádal o přístupové údaje do systému ČSKe, tak 

abychom měli přehled o odebraných známkách a o zkouškách STV. 



4/ 

Předsednictvo rozhodlo, že kluby, které odebrali 10 známek a výše, bude ÚKSKe dotovat 

100,- Kč za každou odebranou známku. To vše až po obdržení dotace od ČSKe. 

5/ 

Předsednictvo pověřuje L. Šímu zasláním žádosti na VV ČSKe ohledně zkoušek STV na 1. kyu 

pro zkoušení zkušebními komisaři III. třídy. 

6/ 

Licence zkušebního komisaře bude platná vždy jeden kalendářní rok, tedy od 1. ledna do 31. 

prosince. Licence bude splatná vždy na začátku kalendářního roku (200,- Kč / rok).  

Licence placené tento rok (2014) platí do 31. 12. 2014, stejně jako licence, které byly placené 

v roce 2013. 

7/ 

Předsednictvo schválilo dotaci pro rozhodčí ÚKSKe na školení rozhodčích ve výši 250,- Kč na 

osobu. 

8/ 

Předsednictvo schválilo novou ekonomickou směrnici. Ekonomická směrnice bude na 

webových stránkách svazu. 

 

 

 

Zapsal: Tomáš Pavlíček, 12. 2. 2014 


