
Konference NBC 2018, Budapešť 

V sobotu 8. září 2018 se v budapešťském hotelu Veritas konala konference NBC, která měla 
na programu vedle tradičních bodů k projednání celou řadu důležitých návrhů na změny 
v činnosti NBC (21 se týkalo sportovní oblasti a 6 finanční). 

Vedle NBC (které při hlasování má 4 hlasy a disponuje jimi prezident) se zúčastnilo celkem 
12 svazů: AUT, CRO, CZE, DEN, FRA, EST, GER, HUN, ITA, SLO, SRB, SVK. Od nás se 
konference jmenovitě zúčastnili: Vladimír Sedláček (s právem hlasovat za CZE) s Janou 
Holubovou a dále Petr Vaňura za prezídium WNBA a Jiří Jančálek jako člen prezídia NBC. 

TOP 1: Zahájení 

V úvodu konference uctili její účastníci památku pana Vladimíra Tlamky, který zemřel začát-
kem letošního roku. Pak se již program konference rozeběhl podle svého programu. 

TOP 2: Schválení programu 

V rámci tohoto programu předložilo prezídium návrh na projednání neodkladného návrhu, 
který by se měl týkat kuželek pro MS v Rokycanech (viz TOP 9). 

16 (pro) : 0 (proti) : 0 (zdržel se) 

TOP 3: Schválení zápisu minulé konference 
15 : 0 : 1 (AUT) 

(Za AUT hlasoval nový prezident Wilhelm Binder, který se minulé konference NBC 
nezúčastnil.) 

TOP 4: Vyznamenání 

Prezídium NBC obdrželo 4 návrhy. Ve třech případech se jednalo o uvedení do Síně slávy 
NBC, což bude realizováno při finále družstev na MS 2019 v Rokycanech a jedno 
vyznamenání bude předáno na konferenci švédského svazu pro jejich člena. 

TOP 5: Zprávy členů prezídia 

K předloženým zprávám nebyly žádné dotazy. 

TOP 6: Zpráva o hospodaření 

Zprávu předložil Ralf Westhaus (generální sekretář NBC). Ke zprávě nebyla diskuze. 
11 : 0 : 1 (ITA) 

(ITA zastupoval Johann Tock, který je revizorem NBC a patří mu následující bod konference; 
o tomto bodě prezídium NBC nehlasuje.) 

TOP 7: Zpráva revizora a hlasování o uvolnění prezídia 

Johann Tock informoval o provedené kontrole účetnictví. Kontrolované položky byly v po-
řádku. Pochválil práci generálního sekretáře. 

12 : 0 : 0 

(O tomto bodě prezídium NBC nehlasuje.) 



TOP 8: Finanční záležitosti 

a) Členské poplatky se skládají ze dvou částí. První tvoří pevná část, která je stejná pro 
všechny svazy. Druhá se odvíjí od členské základny. Prezídium navrhlo, aby pro rok 2019 
byla pevná část zrušena, protože účetnictví NBC je v dobré kondici. 

16 : 0 : 0 

b) Rozpočet pro rok 2019 byl předložen bez ME 60+. 
16 : 0 : 0 

TOP 9: Návrhy 

Návrhy předkládá prezídium NBC nebo členský svaz. 

01: NBC – MS družstev změnit na ME družstev 

Podmínky dotací v členských svazech jsou různé. Změna z MS na ME může někomu pomoci, 
aby dotaci obdržel. Prezídium se jednohlasně dohodlo, že v tomto bodě nebude hlasovat a 
nechá rozhodnutí výhradně na členských svazech. V diskuzi zazněla řada názorů. 

GER (Harald Seitz): současný systém by se měl zachovat. 

ITA (Johann Tock): přechodem od MS k ME se ztrácí image této soutěže. Protože se změna 
týká pouze družstev, vzniká také rozpor mezi soutěžemi jednotlivců a dvojic. 

AUT (Wilhelm Binder): argumentoval podobně jako zástupce ITA. 

NBC (Klaus Barth): informoval, že v sekci nůžky se MS jednotlivců zúčastňují také zástupci 
nečlenských svazů (Maroko, Turecko), kteří žijí v Německu a účastní se tam mistrovských 
soutěží. 

CRO (Tonči Mikac): pokud dojde ke změně, splní podmínky pro získání dotace, proto návrh 
podpoří. 

SRB (Uroš Dragoljević): změna označení mistrovství nemá pro ně žádný vliv. 

CZE (Jiří Jančálek): přechod z MS na ME bude mít za následek nižší státní dotaci, dále se 
připojil k argumentaci ITA a AUT. 

HUN (Marcell Pintyöke): MS se účastní málo států, takže jejich ministerstvo ho neuznává, 
řešením může být zvaní neevropských států (ARG, BRA). 

EST (Markko Abel): v zásadě je jim to jedno. 

SVK (Dagmar Kyselicová): upozornila, že změna může mít vliv na (ne)zájem sponzorů. 
2 (CRO, HUN) : 10 : 4 (NBC) 

02: NBC – přizpůsobení MS juniorů MS dospělých 

Podle návrhu by se MS juniorů mělo konat stejným způsobem (včetně všech herních 
disciplín), jakým se hrají MS dospělých (tj. všeobecná věková kategorie). V roce, kdy se hraje 
MS družstev dospělých, by junioři hráli jednotlivce a naopak. 

GER: máme hodně mistrovství, což vyžaduje hodně peněz a nezbývá čas na přípravu; změnu 
označil za špatnou cestu. 

SRB: připomenul, že hodně juniorů hraje za dospělé, takže je logické, aby měli stejný model. 
7 (CRO, HUN, SRB, NBC) : 9 : 1 (ITA) 



03: NBC – změna věkové hranice juniorů 

Důvodem změny je, aby všichni hráči juniorské kategorie měli stejné možnosti účasti na MS. 
Dnes se někteří mohou účastnit tří, ale jiní jen dvou. Návrh se snaží připojit k praxi v sekci 
nůžek. Ukazuje se však, že hranice 24 let pro juniory platí v podstatě jen v této sekci. Jiná 
sportovní odvětví mají nižší hranici, což už teď v některých národních svazech způsobuje 
problémy. O dané věci je třeba diskutovat (ve hře jsou dvě varianty 22 a 24). Prezídium proto 
svůj návrh stáhlo z programu jednání, aby širší diskuze mohla proběhnout. 

04: NBC – oddělení soutěží U14 a U18 od ostatních MS 

Již v minulosti zde byly snahy oddělit tyto soutěže. O dané problematice je však třeba dále 
jednat. Pro příští konferenci sportovní komise NBC a komise pro mládež připraví nový 
(konkrétní) návrh. Pro letošní konferenci prezídium návrh stáhlo z programu jednání. 

05: NBC – hodnocení národů při světovém poháru U14 a U18 

V současnosti se hodnocení národů vytváří podle součtu nejlepších výkonů v jednotlivých 
disciplínách. Podle návrhu by to mělo být podle zisku medailí. 

AUT: vyjádřil názor, že změna může poškodit malé svazy. 
6 (EST, GER, NBC) : 9 : 1 (ITA) 

06:  GER – hodnocení národů při světovém poháru U14 a U18 

Obdobný návrh, jaký předložilo NBC. 
6 (EST, GER, NBC) :9 : 1 (HUN) 

07: NBC – zavedení kombinace při světovém poháru U18 

Výsledky ze současných disciplín jednotlivců a dvojic by se sečetly a podle nich by se 
vytvořilo pořadí v kombinaci. 

16 : 0 : 0 

08: CRO – nasazení mezinárodních rozhodčích 

Chorvatsko svůj návrh stáhlo a připojilo se k návrhu NBC s číslem 14. 

09: CRO – při každé soutěži (utkání) musí být jako hlavní mezinárodní rozhodčí 

16 : 0 : 0 

10: CRO – Sudden Victory v soutěži tandemů dospělých 

Návrh předkládá změnu, aby při SV v případě skóre 1:1 rozhodovaly 4 hody (tj. 2 pro 
každého hráče tandemu). 

16 : 0 : 0 

11: CRO – Sudden Victory v soutěži tandemů U23 a U18 

Stejný návrh, jako je č. 10, pouze v jiných kategoriích. 
16 : 0 : 0 

12: NBC – střídání v soutěžích jednotlivců, tandemů a dvojic 

Pokud je pro soutěž jednotlivců, tandemů a dvojic nahlášeno jmenovité nasazení hráčů, není 
možné provádět změny z jakýchkoliv důvodů. 

16 : 0 : 0 



13: NBC – prezentace 

Podle návrhu se hráči, resp. družstva musí prezentovat nejpozději 30 minut před oficiálním 
časem startu. (Oficiální čas je uveden v rozlosování a může se lišit od skutečného. Pokud by 
soutěž probíhala rychleji, musí se vložit odpovídající pauza.) 

16 : 0 : 0 

14: NBC – nasazení mezinárodních rozhodčích 

Návrh upravuje delegaci rozhodčích při mezistátních zápasech 
4-dráha: 1 mezinárodní rozhodčí (deleguje NBC); 
6-dráha: 1 mezinárodní rozhodčí (deleguje NBC) + 1 rozhodčí (deleguje domácí svaz); 
8-dráha: 1 mezinárodní rozhodčí (deleguje NBC) + 2 rozhodčí (deleguje domácí svaz) 

16 : 0 : 0 

15: NBC – úprava sportovního a hracího oblečení 

Nově se upravuje „spodní oblečení“, které hráči/hráčky používají např. ze zdravotních 
důvodů. Toto oblečení musí mít stejnou barvu, jako to svrchní. 

16 : 0 : 0 

16: NBC – karta pro střídání 

Nově se zavádí karta pro střídání. Před zápasem družstvo obdrží 2 karty pro střídání. V oka-
mžiku, kdy tuto kartu družstvo předloží rozhodčímu (lhostejno, který zástupce družstva to 
provede), v ten okamžik rozhodčí přeruší utkání a dá pokyn k vystřídání. 

16 : 0 : 0 

17: NBC – žlutá karta při Sudden Victory 

Upřesňuje se udělení karet při SV. Pokud při první sérii nedojde k rozhodnutí, pokračuje SV 
druhou a popř. dalšími sériemi. Každé SV začíná bez udělených karet, pokud je karta udělena, 
zůstává v platnosti do konečného rozhodnutí tohoto SV. 

16 : 0 : 0 

18: NBC – změna sestavy hráčů 

Podle 8.3.2.4 ISO (mezinárodního sportovního řádu) může družstvo vyměnit před začátkem 
startu 2 hráče ze sestavy. Tato změna se nepovažuje za střídání. Návrh nyní upřesňuje, kdy 
nejpozději to družstvo musí provést. V případě hráčů první „lajny“ to musí být 15 minut před 
oficiálním začátkem startu. U ostatních hráčů to musí být vždy při poslední výměně drah 
předcházející „lajny“. 

14 : 2 (CRO, SRB) : 0 

19: NBC – upřesnění změny sestavy hráčů 

Návrh pouze upřesňuje, jak se má správně postupovat při výměně hráčů podle 8.3.2.4 ISO. 
16 : 0 : 0 

20: GER – platnost 8.3.2.4 ISO v národních soutěžích 

Nejvyšší soutěže národních svazů (tzv. kvalifikační soutěže pro soutěže NBC) musí splňovat 
podmínky dané ISO. Návrh předkládá, aby bod 8.3.2.4 ISO nebyl pro nejvyšší soutěže člen-
ských svazů závazný a jeho uplatnění bylo ponecháno na jejich uvážení. 

15 : 0 : 1 (AUT) 

 



21: NBC – pokuta za nevyvěšení předepsaných vlajek 

Při mezinárodních soutěží NBC je pořadatel povinen vyvěsit předepsané vlajky. Vedle účast-
nických vlajek (každý účastník si svoji vlajku má přivést sám) se jedná také o vlajku NBC. 
Pokud si pořadatel svoji povinnost nesplní, bude mu nově vyměřena pokuta ve výši 100 € 
(dříve 25 €). Generální sekretář informoval, že v případě schválení návrhu, přijme prezídium 
následně usnesení, že po zaplacení pokuty hříšník obdrží „bezplatně“ vlajku NBC. 

15 : 1 (SVK) : 0 

22: NBC – náhrady rozhodčím při CL… 

Návrh na zvýšení náhrady (odměny) rozhodčím při utkáních CL, mezinárodních turnajů a 
mezistátních zápasů na 70 € za den. 

14 : 0 : 1 (AUT, CRO) 

23: NBC – náhrady rozhodčím při MS… 

Návrh na zvýšení náhrady (odměny) rozhodčím při MS a pohárových soutěží družstev a 
jednotlivců ze současných 25 € na 40 € za den. 

15 : 0 : 1 (CRO) 

24: SVK – odměna medailistům 

Podle návrhu by hráči, kteří se umístí na medailových pozicích na MS, při pohárových 
soutěžích NBC (družstev i jednotlivců) a CL, měli obdržet finanční odměnu ve výši 50 % 
z vybraných startovních poplatků. 

Generální sekretář upozornil, že v současné době jsou odměny pro účastníky finálového 
turnaje CL zajištěny rozpisem. U ostatních soutěží je podle Finančního řádu NBC také 
zakotveno, jaká část ze startovného přísluší pořadateli a kolik obdrží NBC. Pokud by byl 
návrh přijat, lze proto očekávat, že startovné bude navýšeno. 

1 (SVK) : 10 (AUT, DEN, EST, FRA, HUN, ITA, NBC):5 (CRO, CZE, GER, SLO, SRB) 

25: NBC – náhrady technickým pracovníkům při soutěžích NBC 

Návrh na zvýšení technickým pracovníkům při oficiálních soutěžích NBC ze současných 10 € 
na 40 € za den. 

10 : 1 (HUN): 5 (CRO, NBC) 

26: NBC – Startovné pře ME 60+ 

Návrh stanovuje výši startovného pro ME 60+ a jednotlivé kvalifikační turnaje včetně podílu, 
který obdrží pořadatel: jednotlivci 60 €, tandemy 80 €. U kvalifikačních turnajů se jedná o 
částku 10 €, která v plné výši zůstane pořadateli. 

12 : 0 : 4 (CZE, FRA, SLO, SVK) 

XX: NBC – kuželky pro MS 2019 v Rokycanech 

Podle dřívějšího rozhodnutí musí být při MS použity celoplastové kuželky nového tvaru 
s kuličkou. Vyskytl se však problém, protože kuličky u všech současných výrobců těchto 
kuželek vyčnívají o 4 mm, přičemž předpisy WNBA stanovují hodnotu 6 mm. 

Jsou různé možnosti řešení této situace, např. změna předpisů WNBA, popř. jednání s výrobci 
o změně jejich výrobků. Tyto změny však nejsou v pravomoci NBC a tudíž je nemůže přímo 
ovlivňovat. Proto NBC předložila návrh, aby pro MS 2019 byly použity současně vyráběné 
kuželky (přestože nesplňují předpisy WNBA). 

16 : 0 : 0 



TOP 10: Místa konání soutěží NBC 

Účastníci konference shlédli prezentace dvou kandidátů na pořádání MS. 

2022 – Tartu (EST), hala Venue – téměř 100 tis. obyvatel, universitní město (10 tis. studentů) 

2023 – Budapešť (HUN) – bude nová hala pro neolympijské sporty, připraven „plán B“ 
16 : 0 : 0 

TOP 11: Konference 2019 

Termín: 31. 8. 2019, místo: Bělehrad (SRB), hotel Plaza. 
16 : 0 : 0 

TOP 12: Školení mezinárodních rozhodčích a kolaudátorů 

Milan Baričević informoval o probíhajícím školení mezinárodních kolaudátorů. Upozornil, že 
od sezóny 2019/2020 se musí nejvyšší soutěž národních svazů hrát na drahách s licencí 
WNBA. Také oznámil termín dalšího školení mezinárodních rozhodčích. Nás se týká termín 
Poing (GER), 21.–24. 3. 2019. 

TOP 13: Různé 

Uroš Dragoljević (SRB) předložil návrh, aby se MS družstev prodloužilo o 1 den. Díky tomu 
bude možné finále odehrát v jiném dni než zápas o 3. místo. Generální sekretář NBC požádal, 
aby návrh předložil písemně pro příští konferenci NBC. 

Závěr 

Na závěr vystoupil prezident Klaus Barth. Průběh konference hodnotil kladně, přestože 
z prvních pěti návrhů NBC nebyl schválen ani jeden. Jednání označil za konstruktivní a 
výsledek za demokratický. 


