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- zúčastnení

s e m i n á r a: EJU Administration and Organization Seminar 2013

: 11.-13.7.2013, Wien (Austria)
: Ľubomír Zagorov ml., Pavol Kubena, Miroslav Franický

- program
-

-

Záver:

Štvrtok, 11.7.2013
- Príchod a ubytovanie
Piatok, 12.7.2013
- Seminár otvoril prezident rakúskej federácie judo pán Hans Paul Kutchera.
Potom pokračoval riaditeľ EJU head office pán Martin Poiger, ktorý vysvetlil
marketingové záležitosti a chyby na turnajoch.
- Pán Laszlo Tóth podal informáciu o stave financií.
- Elektronický registračný systém JUMAS vysvetlila slečna Martina
Ziehengraser. Ukázala novinky v systéme, vymazanie duplikátov, porovnanie
identifikačných čísiel a v budúcnosti možnosť pomocou odtlačkov prstov.
- Viceprezident EJU pán Michal Vachun zdôraznil význam džuda ako
vrcholového športu na svetovej úrovni. Na Olympijských hrách bolo džudo
tretím športom v počte zúčastnených národov. Tiež zvolenie prezidenta IJF
pána Vizera za prezidenta SportAccord je veľkým významom pre náš šport.
- Za asistencie pána Hrvoje Lindiho ukázali úspechy z minuloročných podujatí.
Štatistiky počtov zúčastnených krajín a športovcov na Európskych pohároch.
- Po obede nasledovalo prezentovanie antidopingového systému ADAMS,
pánom Envicom Galeom.
- Hans Van Essen predniesol zaujímavú prezentáciu vo svojom sektore,
marketingového oddelenia. Vysvetlil ako „predať“ svoje podujatie, divákom
a médiám, ktorí sú v dnešnej dobe zvyknutí na určitý štandard.
- Večer sa uskutočnilo stretnutie s výletom po Viedni autobusom a spoločná
večera.
Sobota, 13.7.2013
- V sobotu bol seminár rozdelený na dve časti, sekcia B sa zaoberala softwareom
na turnaje a IT. Sekcia A skontrolovala a schválila kalendár na rok 2014.
- Na záver Michal Vachun poďakoval rakúskej federácií judo za výbornú
organizáciu.
Ubytovanie a strava boli v hoteli v ktorom bol aj seminár. Ubytovanie aj strava
boli na veľmi dobrej úrovni. Seminár sa niesol v priateľskom duchu. Všetci
delegáti boli veľmi potešení, že sa zástupcovia SZJ zúčastnili seminára.

Vypracoval : Ľubomír Zagorov ml., generálny sekretár SZJ

