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Številka: vg-43/2016

Zadeva: Zapisnik seje izvršnega odbora JJZS
V skladu z 29. členom Statuta je predsednik JJZS sklical dopisno sejo izvršnega odbora v četrtek, 26. 5.
2016. Rok za glasovanje o sklepi do petka, 27.5.2016 do 18:00.
Dnevni red:
1. Skupščina JJEU
2. EOC Gent
3. Priprave JJEU v Nemčiji
4. Arboretum – Čarobni dan
5. Prihajajoča tekmovanja
6. Izplačila sodnikom, trenerjem idr.
7. Mednarodna tekmovanja 2017

K točki 1
Pred EOC bo potekala volilna skupščina JJEU.
Sklep 1: Delegat na skupščini bo Sergej Bižal, športni direktor. Predsednik mu pripravi pooblastilo.

K točki 2
Zaradi poškodb je zmanjšana odprava na EOC. Nastop je zaradi poškodbe Jureta Žbjeka odpovedal
duo-par, posledično na tekmovanje ne bo potoval tudi selektor za duo-sistem. Prav tako je zaradi
poškodbe nastop odpovedal Luka Čupkovič. Oba sta predložila zdravniški potrdili, ki smo jih z
dopisom predali v reševanje booking agenciji, ki bo poskušala uveljavljati zavarovanje za odpoved. Z
ekipo potuje Gabrijela Pirc, ki bo odgovorna za zdravstveno oskrbo.
Člane odprave iz Celja in Maribora bo na letališče v Zagreb odpeljal s kombijem generalni sekretar.
Prav tako se jih bo prišlo iskat. Oba sodnika, Lara Jelič in Gabrijela Pirc (pobere se jo v Krškem) bodo
skupaj prišli na letališče.
V Gentu bi po načrtih naj ekipa prevzela kombinirano in osebno vozilo na letališču. Zapleti nastajajo,
ker JJZS nima kreditne kartice s kritjem, ki je potrebna za prevzem najetega vozila. Poskušamo urejati
preko mednarodnih ponudnikov z zastopništvom v Sloveniji.
Sklep 2: Izvršni odbor se je seznanil s spremembami in organizacijo odprave.

K točki 3
Klubom je bilo poslano vabilo za prijave na priprave JJEU v Nemčiji. Na predlog selektorja, da se
priprave obravnavajo skladno ostalim pripravam na SP in EP, je IO JJZS sprejel sklep, da se najprej
zberejo prijave klubov. V skladu s sklepom IO JJZS je sekretar razposlal vabilo z rokom za prijave. Na
tej osnovi smo prejeli 12 prijav, od tega 6 upravičencev do 50% sofinanciranja in 3 upravičencev do
100% financiranja. Selektor ima pokrite stroške v okviru kvote udeleženec, ostali spremljajoči trenerji
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si pokrijejo stroške sami, razen, če bi se izkazalo, da je glede na organizacijo priprav potrebno
selektorju zagotoviti pomoč pri delu.
Sklep 3: Stroške prevoza vsi udeleženci krijejo sami. JJZS članom reprezentance v skladu s pravili
krije stroške nastanitve in priprav, kot sledi:
- 100% Toplak, Lah, Marolt
- 50% Simčič I., Simčič N., Puhek, Kovač, Pelc, Celcer
- samoplačniki: Klun, Ilc, Divjak.

K točki 4
Na podlagi dosedanjega sodelovanja nas je kontaktiral organizator Čarobnega dne, ki bo tudi to leto v
Arboretumu Volčji potok, 28.8.2016. Vabilo je bilo posredovano Elvisu Podlogarju, direktorju za
veščine, ki je potrdil, da se bo s svojim člani udeležil dogodka, obenem pa pozval vse ostale klube, da
se pridružijo dogodku. Dogodek je namenjen pomoči otrokom iz socialno ogroženih družin. JJZS že
več let sodeluje pri dogodku, vendar doslej se nihče ni vključil v vadbo.
Ob tej priložnosti vabimo vse klube, ki so pripravljeni sodelovati pri predstavitvi, da kontaktirajo
Elvisa Podlogarja.
Sklep 4:JJZS se bo udeležila dogodka Čarobni dan pod enakimi pogoji kot v preteklih letih.
Udeleženci dogodka otrokom iz socialno ogroženih družin, ki jih izbere organizator, se lahko
brezplačno priključijo vadbi ju-jitsa v članicah JJZS.

K točki 5
Uspešno je bilo zaključeno pokalno tekmovanje v duo-sistemu in borbah. Po vseh ocenah je bilo
tekmovanje uspešno. V skupnem seštevku je prišlo do napake, ki je bil odpravljena. Popravek bo
upoštevan pri superpokalu. Popravljen skupni seštevek bo športni direktor poslal članicma.
Sekretar se je udeležil tekmovanja v Aleksincu, kjer je v skladu s seznamom selektorja plačal
prijavnine za udeležence, z izjemo JJK ADK Maribor, ki bo izdal račun za upravičence (s prilogo).
V prvi polovici leta sta še dve tekmovanji:
12.6.2106 Odprto prvenstvo Dunaja
Organizator: Ju Jitsu Ryu Tsunami Alt Erlaa
Kraj:
Rundhalle
Alt
Erlaa,
AntonBaumgartnerstr. 44, 1230 Dunaj
Datum: Nedelja, 12.6.2016
Program
09:00 Tehtanje ne-waza in prijave duo-sistem
09:30 Začetek Duo in Ne waza
12:30 Tehtanje borbe
13:00 Podelitev Duo in Ne waza
13:30 Začetek borb
Pravila JJVÖ so bila poslana članicam (izjeme
pri otroških kategorijah)
18.6.2016 Vidovdan Open – Banja Luka

Prijavnina € 15,00 posamezniki, € 20,00 duo
(možno prijav v več kategorij)
Organizator: Jiu-Jitsu Landesverband Wien –
JJLVW, 1050 Wien, Arbeitergasse 7
IBAN: AT84 1200 0100 1459 0516R
SWIFT: BKAUATWW
UniCredit Bank Austria AG 1010 Wien,
Schottengasse 6 - 8
Rok za prijave:4. 6. 2016
Prijave na: LV-Wien@jjvoe.at z imeni in
kategorijami
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Razpisa tekmovanja še nismo prejeli.
(Razpis smo prejeli 27.5. po seji IO – vabilo je bilo poslano vsem članicam)

Sklep 5: IO JJZS se je seznanil z realizacijo koledarja in programa dela reprezentance.

K točki 6
Sekretar je razpoložljiva sredstva namenil za EOC in priprave. Po EOC bo pripravljen zahtevek za Letni
program športa. Po nakazilu sredstev (1 mesec po zahtevku) bodo narejena izplačila za sojenja,
trenersko delo in ostale izdatke v prvi polovici leta.
Sklep 6: IO JJZS je potrdil dinamiko plačil izdatkov.

K točki 7
Predstavnik JJEU zadolžen za koledar je kontaktiral članice s prošnjo za zgodnjo prijavo terminov
mednarodnih tekmovanj. Sekretar je poslal povpraševanje po klubih in prejel naslednje termine:

8./9.4.2017

Mednarodni turnir - Robi Rajh Open, JJK ADK Maribor,

30.9/1.10.2017

Mednarodni turnir Sibor (ob 10 obletnici delovanja kluba)

28./29.10.2017

Mednarodni turnir - Slovenija Open, Brežice

Tekmovanji v Mariboru in Brežicah kandidirata za uvrstitev v turnirje evropskega izziva ECC.

Zapisal: Vitja Gričar, sekretar

Robert Perc
Predsednik Ju-jitsu zveze Slovenije
Poslano:
- vsem članom JJZS,
- članom NO;
- arhiv, tu.

