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1. Na www.czechjudo.cz – komise ČSJU – kolegium danů jsou uvedeny seznamy těch,
kterým propadává zkušební komisař I. a II. třídy spolu s informací o konání seminářů
k jejich prodloužení v roce 2018.
2. Prvního kempu, nově ustaveného SpS při Sokole Hradec Králové, se zúčastnilo 53
závodníků 8 klubů Královéhradeckého a Pardubického kraje. Kemp vedli Pavel
Petřikov ml. a Andrea Pokorná. Proběhly tři tréninkové fáze – procvičování techniky
na tatami, kondiční trénink v tělocvičně a poté randori na tatami. V rámci kempu
proběhla i porada s trenéry zúčastněných závodníků o další činnosti střediska. Byly
domluveny tréninky na Sokole Hradec Králové – od 1. 1. 2018 každou středu od
18,00 randori (mladší žáci v Akademii Šampión Hradec Králové), od září 2018 by
měly jednou týdně probíhat i tréninky s procvičováním technik. Celodenní kempy by
se měly konat s obdobným zaměření cca 3 – 4 krát do roka. V jejich rámci by měla
proběhnout i školení pro trenéry.
3. Schůze KH KO ČUS
Byly zde prezentovány nově koncipované dotace na sport z Krajského úřadu
Královéhradeckého kraje.
Podávání žádostí by mělo být zahájeno 2. 2. 2018, doba pro dodání cca 21 dnů,
bude jen jedna žádost, ale pro devět možných účelů. Máme si dávat pozor na
vyplňování, k tomu proběhnou v okresech semináře – termíny na webu krajského
úřadu.
Pracovníci krajského úřadu doporučili v této věci sledovat web krajského úřadu.
4. 15. - 16. 12. 2017 proběhne II. seminář se skotským trenérem Ianem Guthriem.
Začátek:
v pátek 15. 12. od 17:00 do 19:00
Pokračování:
v sobotu 16. 12. od 9:30 do 11:30
Seminář je pouze pro trenéry. Bude brán jako doškolení trenérů III. třídy, kterým
bude na základě účasti prodloužena kvalifikace.
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