
Zápis ze schůze výkonného výboru Sdruženého krajského svazu jachtingu 

16+17  konané dne 26.07.2021 v Yacht Clubu Doksy 

Přítomni: Petr Háma, Roman Babický, Václav Cintl, Martin Žižka 

Omluveni: Michael Maier, Jiří Petr 

 

Program: 1) Návrh na udělení čestného odznaku ČSJ 

 2) Informace o proběhlém školení rozhodčích    

 3) Informace o závodech – termíny neuskutečněných krajských přeborů 

 4) Finance SKSJ 16+17 v roce 2020 

 5) Finance SKSJ v roce 2021, podpora z prostředků SKSJ 16+17 

 6) Různé  

  

Ad1) Návrh na udělení čestného odznaku ČSJ - bronzový    

  

Navrhovatel – Lubomír Brejník, JO Slavoj Litoměřice, z.s. – Quasniczka Josef, (r.č. 1616-

0006, JK Litoměřice, 1937) – za aktivní a dlouhodobou práci jako trenér, rozhodčí a stále 

aktivní závodník. 

 

Výkonný výbor SKSJ 16+17 – hlasováním (4 pro - 100%) schvaluje  udělení bronzového 

čestného odznaku ČSJ Josefovi Quasniczkovi za jeho aktivní práci pro jachting a JK 

Litoměřice. 

Předání proběhne při nejbližší vhodné příležitosti – předá předseda nebo místopředseda 

VV SKSJ 16+17. Odznak s jmenovkou zajistí Martin Žižka. 

    

Ad2) Informace o proběhlém školení rozhodčích 

Školení rozhodčích krajů 16+17 na nová pravidla jachtingu proběhlo vzhledem k situaci 

online ve spolupráci s Vaškem Brabcem. Platnost licencí rozhodčích byla vzhledem 

k situaci s covidem prodloužená VV ČSJ do 31.3.2022. 

             

 Ad3) Informace o závodech – termíny neuskutečněných krajských přeborů  

  

Neuskutečněné krajské přebory:   

lodní třídy Optimist, ILCA4  – YC Doksy – domluvit s VS Duchcov přesun na závod – 

Podzimní regata Václava Vacka, 

lodní třída Pirát – YC Doksy – přesun přeboru na závod Lighthouse Cup (YC Doksy)                                          

lodní třída Finn – YC Doksy – Vašek Cintl domluví se závodníky vhodný termín. 

 

Medaile pro krajské přebory jsou k dispozici u předsedy SKSJ 16+17 Martina Žižky. 

      

Ad4) Finance SKSJ 16+17 2020     

  

Příjmy za rok 2020 – 138 318Kč – příspěvek ČSJ na činnost SKSJ 16+17. 

Výdaje za rok 2020 – 138 586Kč. 

Výsledek -268Kč – pokryt ze zůstatku z minulých let. 



 

Náklady – 103 500Kč – podpora klubů na soustředění mládeže – podpořeno 69 dětí 

              -    14 500Kč – podpora nejaktivnějších klubů pořádající krajské přebory a poháry 

               -    16 032Kč – medaile a poháry pro koeficienty K2 + K4 

              -      4 554Kč – režijní náklady (cestovné) 

 

Ad5) Finance SKSJ 16+17 2021, podpora z prostředků SKSJ 16+17 

 

Příspěvek od ČSJ na rok 2021 podle posledních informací bude ve výši 140 671Kč, tedy 

skoro stejný jako v roce 2020. 

 

Proběhla diskuze podpory z prostředků SKSJ 16+17, bylo schváleno  pokračování 

v podpoře mládeže.  

Celková alokovaná částka na podporu – 120 000Kč, 

Předpokládaný počet dětí pro podporu 80, z toho vychází 1500Kč podpory pro jednoho 

účastníka soustředění. Pokud to nebude stačit, máme ještě rezervu ve financích. 

Nevyčerpanou podporu na konci roku rozdělíme mezi aktivní kluby pořádající závody 

krajských přeborů a pohárů. 

 

Podmínky podpory: 

- podpora pro účastníka soustředění konaného v roce 2021, soustředění nemusí pořádat 

klub z krajů 16 nebo 17,  

- podpořený účastník soustředění je z klubu kraje 16 nebo 17, 

- podpora jen pro registrované účastníky z krajů 16 a 17, jejich registrace musí být 

v databázi ČSJ, 

- za rok je možné čerpat jen jednu podporu pro dítě, 

- maximální podpora soustředění 5 dní (á 300Kč/den - možno kombinovat 5dní – 1500Kč, 

4dny – 1200Kč, 3 + 2dny – 900 + 600Kč) 

- na soustředění účast minimálně 3 dětí,  

- účast trenéra registrovaného v databázi ČSJ, 

- předložení jednoduchého plánu nebo projektu, schválení podpory pro dané soustředění 

výkonným výborem SKSJ 16+17, 

- lze čerpat i zpětně na již proběhlá soustředění, 

- podpora dětí ve věku do 18 let dosaženém v roce 2021, 

- lodní třídy – Optimist, ILCA4 + 6, Evropa, RS Feva, Techno293, 420, 29er, iQFoil 

 

Hlasováno: způsob rozdělení a podmínky podpory - 4  pro – 100%. 

 

Ad5) Různé     

  

Jirka Petr – informace zaslaná mailem: 

 Provedl jsem přerozdělení příspěvků na činnost HZS v jednotlivých klubech v krajích 16 

a 17. Vycházel jsem ze sestavy aktivit v jednotlivých krajích. Dle aktivit jsem 

procentuálně rozdělil příspěvek, který činil 12 500,- pro každý z našich krajů. Vouchery 

jsou letos po 1000,- Kč a slouží pro nákup materiálu prospěšného pro činnost HZS. 

(Výhradně bezpečnostní prostředky). 



 

kraj 16: 

1601 – Slavoj Litoměřice  - 235Kč 

1602 – YC Roudnice - 862Kč 

1605 – Chemička Ústí n/L – 470Kč 

1606 – VS Duchcov - 5290Kč 

1609 – SK Štětí – 5486Kč 

1611 – SK Lomazice – 157Kč 

 

kraj 17: 

1701 – YC Doksy – 4711Kč 

1702 – JKMJ Staré Splavy – 1596Kč 

1703 – JK Česká Lípa – 5205Kč 

1705 – Delfín Jablonec n/N – 988Kč 

  

Čísla jednotlivých poukázek zašle Jiří Petr na emaily klubů. 

 

  

zapsal : Martin Žižka 


