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1. Nová pravidla
Proškolení rozhodčích proběhlo v Olomouci dne 28. 1. 2017, další školení provede
pan Morávek dne 4. 3. 2017 před VC Hradce Králové a další MUDr. Martinek dne
1. 4. 2017 před RP v Novém Bydžově.
Školení nových rozhodčích bude probíhat v kraji, ale pod garancí člena vedení
Komise rozhodčích ČSJU. Bude vytvořen seznam aktivních a neaktivních rozhodčích
pro rok 2017.
2. SKP Judo Nový Bydžov přihlásí družstvo starších žáků na Přebor ČR 2017. Zároveň
osloví ostatní oddíly v kraji, aby mu vypomohli formou hostování s doplněním
družstva. Pro rok 2018 a další je nezbytné domluvit spolupráci celého kraje při
zajišťování účasti družstev st. žáků, žákyň, dorostenek a žen. O spolupráci se
zajištěním tohoto úkolu byl požádán pan Černohorský z DDM Chlumec. Celou
záležitost projednáme na shromáždění delegátů cca v dubnu 2017.
3. Tréninkový sraz ve Wroclavi se uskuteční dne 8. 2. 2017. Pozvánka již byla rozeslána
na oddíly v kraji. KSJU zaplatí fakturu za autobus.
4. SKP Judo Jičín a Lokomotiva Trutnov poděkovali Mgr. Doležalovi, Fr. Štraitovi ml. a
T. Vaníčkovi za organizaci školení trenérů 3. třídy.
5. Informace z porady STK ČSJU:
- změna systému postupu na PČR mladších žáků – krajský ranking – viz minulý
Zpravodaj
- při vážení nebude akceptováno elektronické předložení evidenční karty (mobil,
tablet), ale pouze jen vytištěné s barevnou fotografií
- v případě, že závodník nemá evidenční kartu, a je-li to technicky možné, bude mu
karta vytištěna sportovním ředitelem za manipulační poplatek 50,- Kč, tato karta
nemusí být barevná, není majetkem závodníka, ale zůstává hlavnímu rozhodčímu,
který ji přiloží ke Zprávě hlavního rozhodčího, toto se týká soutěží jednotlivců i
družstev
- účastníci mistrovských a kvalifikačních soutěží musí být nositeli minimálně 5. Kyu
- závodníci v kategoriích mláďat, mladšího a staršího žactva a dorostu se při
oficiálním vážení nesmějí vážit nazí, u těchto kategorií je povolena váhová
tolerance + 100 g pro spodní prádlo
- na webu ČSJU bude ke stažení scoreboard podle nových pravidel
- změna systému extraligy družstev mužů
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