Usnesení ze zápisu č. 1/2016
z jednání Výkonného výboru Českého svazu karate
JKA rozšířeného o předsedy krajských svazů JKA ČR
konaného dne 3. 2. 2016 v Praze
Přítomni: Strnad, Svoboda, Konečná, Bílý, Pěknic, Steklý, Doležal, Buzková, Mléčka, Petržílek
pozdní příchod: Růžička, Musílek revizní komise
Omluveni: Patík
U1 - 1/2016
VV a předsedové krajů si odsouhlasili
I)
evidence zprostředkovaná ČUBU – kraje si odsouhlasili společné členství 200, - Kč.
Databáze bude vedená sekretariátem svazu JKA ČR podle směrnice JKA o evidenci
členské základny, která je na internetu.
Na základě platnosti této směrnice bude sekretariát JKA ČR rozesílat přehledy
krajským svazům o členech krajů a přepošle uhrazené krajské členské příspěvky na
kraje JKA ČR.
Kraj uzavře smlouvu o evidenci členské základny s JKA ČR.
II)

evidence kraji – kraje předkládají svou evidenci na sekretariát svazu JKA ČR dle
směrnice o evidenci členů.

Předsedové jednotlivých krajů nahlásí do 20. února 2016 na sekretariátu JKA ČR způsob
evidence členské základny svého kraje.
U2 - 1/2016
Registrace zkoušek 3 dny před zkouškou v elektronickém systému JKA – 100, - Kč
/zkouška zůstává.
Kraje si stanovují výši poplatků samy. Zároveň si mohou určit, kteří zkušební komisaři
mohou zkoušet v daném kraji. Poplatky za zkoušky pořádané Českým svazem karate JKA jsou
stanoveny ekonomickou směrnicí svazu JKA ČR.
U3 - 1/2016
Směrnici, která bude stanovovat podmínky k zařazení do sportovních center mládeže
JKA ČR, vytvoří Jakub Doležal a Richard Růžička do 29. února. Tato směrnice bude
publikovaná na webových stránkách www.jka.cz po schválení VV JKA ČR.

U4 - 1/2016
VV JKA ČR schvaluje novou Směrnici poplatků a odměn (Směrnice JKA ČR č.1/2016),
tato směrnice je nedílnou přílohou č. 1 tohoto zápisu. Tím se ruší platnost Směrnice
JKA ČR č. 5/2015 schválená VV 4. 9. 2015 v Praze U1-5/2015.
U5 - 1/2016
VV uložil reprezentačnímu trenérovi Richardu Růžičkovi, aby zpracoval efektivitu
účasti ve světových federacích WESKA, ESKA a JKA z hlediska výjezdů reprezentace
JKA ČR a předložil jí VV JKA ČR.
U6 – 1/2016
VV nepřijímá Fight Club a doporučuje, aby se dle nových stanov JKA ČR přihlásil do
příslušného kraje JKA ČR.
U7 – 1/2016
VV ukládá sekretariátu JKA ČR aktualizovat seznamy oddílů ve spolupráci s krajskými
svazy JKA ČR.
U8 – 1/2016
VV přidělil pořádání turnajů 1. kolo Národní pohár žáků a juniorů, 1. kolo Národní ligy
dorostu a seniorů 19. 3. 2016 klubu Sport Úvaly.
U9– 1/2016
VV schvaluje nominaci české výpravy ME JKA 2016, kterou předložil Richard Růžička,
U10– 1/2016
VV schvaluje seznam přihlášených ke zkoušce dan v roce 2016 předložený paní
Buzkovou (viz příloha č. 2).
U11– 1/2016
VV schvaluje seznam přihlášených ke zkoušce 1. Kyu v roce 2016 předložený paní
Buzkovou. VV JKA schvaluje komisi pro zkoušky na 1. Kyu konané dne 13. 2. 2016
v Praze ve složení: Steklý Jan, Carlsson Steen (viz příloha č. 3).
U12– 1/2016
Od 31. 3. 2016 mohou být vystavovány pouze průkazy národního svazu JKA, průkazy
ČUBU a mezinárodní průkazy JKA WF, které musí být používány na národních
soutěžích a k evidování stupňů technické vyspělosti. Noví členové musejí mít tyto
typy průkazů.
Průkazy vystavené do tohoto data jsou platné.

U13– 1/2016
Předseda JKA ČR Karel Strnad vytvoří návrh na shihankai JKA ČR do 30. 6. 2016.
U14– 1/2016
Zkouška kari nebude udělována – není v rámci zkušebního řádu JKA ČR.

V Praze dne 3. 2. 2016
Zapsal: Mgr. Jana Konečná

