Č ESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE
Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6-Břevnov

ZÁPIS
ze zasedání Výkonného výboru ČKA,
konaného dne 19. 6. 2015 v Rokycanech

Přítomni:

Petr Vaňura, Naděžda Dobešová, Hanuš Slavík, Jiří Jančálek, Zdeněk Jaroš,
Pavel Mecerod, Petr Streubel, Petr Bína, Jaromír Šula, Jana Holubová

Omluveni:

František Majer

1. Zahájení
Zasedání zahájil a řídil prezident ČKA, Petr Vaňura.
Na začátek přivítal nového předsedu Komise mládeže, Petra Bínu, a poděkoval
Zdeňku Jarošovi za práci pro ČKA.

2. Kontrola zápisu a plnění úkolů
Zápis z minulého zasedání schválen bez připomínek.

Plnění úkolů:
36/14

trvá

40/14

trvá

06/15

splněno

10–16/15

splněno
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3. Zpráva prezidenta
•

prezident odeslal dopis na NBC a všem zahraničním svazům kritizující současný stav

•

20. 6. 2015 proběhne ústní jednání VV ČKA (odvolací orgán) se zástupci oddílů
TJ Spartak Přerov a KK Zábřeh

4. Zpráva sekretářky
•

požadavek na právní subjektivitu všech krajských svazů – informovat krajské zástupce
na VR ČKA, že od 1. 1. 2016 bude tímto podmíněn zisk financí jak od ČKA tak MŠMT

•

finanční příspěvky krajům – návrh 240 000 Kč schválen, peníze budou dle schválených
kritérií rozděleny krajům

•

rozhodnutí MŠMT o dotaci na Program IV – Provoz a údržba sportovních zařízení
2015, MŠMT vyřadilo dva žadatele, schválen návrh dělení dotace, nutné přichystat
smlouvy o předání dotací, po obdržení všech podepsaných smluv bude dotace
připsána jednotlivým žadatelům na jejich účty

•

výkaz výsledků z MS družstev odeslán MŠMT v řádném termínu

•

Mezinárodní poháry
–

rozpisy a přihlášky máme k dispozici, zahájeno jednání s kluby o účasti

–

Světový pohár – Bačka Topola (SRB)
ženy KK Slavia Praha, muži SKK Rokycany

–

Evropský pohár – Straubing (GER)
ženy TJ Spartak Přerov, muži TJ Sokol Husovice

–

Pohár NBC – Ritzing (AUT)
ženy KC Zlín a KK Rosice, muži HKK Olomouc a TJ Třebíč

–

startovné ve výši 250 Eur za oddíl, schválena úhrada ČKA, celkem 2 000 EUR

–

přihlášky A včetně výsledkových listin KL a Poháru ČKA nutné odeslat do
15. 7. 2015

–

termín pro odeslání jmenovitých přihlášek B včetně dopingových prohlášení je
20. 8. 2015

•

schválena žádost Marka Plška o uznání rekordu ČR – 541 kuželek na 100 HS

•

schváleny odměny za úspěšné MS dorostu a družstev

•

ČUS rozeslal dotazník ohledně požadavků jednotlivých svazů na prostory
plánovaného nového sídla
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•

schválen návrh cen pro první tři družstva v I. KLZ a I. KLM a pro první čtyři družstva
v I. KLD

•

nominace mezinárodních rozhodčích – Alžběta Harcová (ŽP Cup: 22.–23. 8. 2015,
Podbrezová)

5. Valná hromada ČKBF
•

termín 17. 10. 2015, jako místo konání schválen Strahov – aula budovy ČUS

•

návrh pozvánky, příprava hlasovacích lístků, prezenční listiny

•

v návaznosti na nový občanský zákoník bude hlavním předmětem jednání změna
stanov

6. Příprava akcí a termínový kalendář II. pololetí
2.–8. 8. 2015

Mezinárodní kemp mládeže (Přerov)

21.–23. 8. 2015

Letní kemp mládeže (Rokycany)

29. 8. 2015

Superpohár (Třebíč)

5.–6. 9. 2015

KS juniorů (12 žen, 12 mužů, 4 vedení)

5. 9. 2015

Seminář rozhodčích

11. 9. 2015

České akademické hry (Olomouc)

28.–29. 11. 2015

KS juniorů (8 žen, 8 mužů, 4 vedení)

12.–13. 12. 2015

Vánoční turnaj (Olomouc)

Předložený návrh bude upraven a doplněn v návaznosti na potřeby KSR a s ohledem
na termínové kalendáře GER a AUT.
V jarní části sezóny 2015/2016 jsou plánovány ještě 2 kontrolní starty reprezentace a
1 mezistátní utkání s Německem.
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7. Zprávy předsedů komisí
EK – Naděžda Dobešová
•

návrh na úpravu čl. 3 bodu 3 Směrnice o poskytování cestovních náhrad – častá
změna vyhlášky, proto doporučení vypustit výši a nahradit odkazem na vyhlášku

•

návrh na dvě třetí místa na MČR v soutěžích, kde se hraje podle systému pavouka –
sprint, tandem

STK – Hanuš Slavík
•

rozpis KL 2015/2016 uveřejněn na webu

•

diskuze k semifinále MČR – pro rok 2016 zrušeno semifinále v kategorii žen, nadále
zůstává v kategorii juniorů, mužů a seniorů

•

Interliga – oficiálně schválena NBC, z oddílů I. KLM se pro vyjádřilo 8 členů, nyní
probíhá práce na rozpisu se slovenskými zástupci

•

KL 2015/2016

•

–

u žen nízký počet přihlášek – 3 družstva se přihlásila do 3. KLZ, do 2. KLZ
jenom 20 družstev, 3. KLZ tak pro soutěžní rok 2015/2016 zrušena a družstva
budou přesunuta do 2. KLZ

–

do I. KLD se přihlásilo 31 družstev – rozděleny do 4 skupin

kvalifikační turnaje dvojic – konkurz na turnaje

KSR – Jiří Jančálek
•

schváleny termíny pro konání reprezentačních akcí

•

schválen návrh na uznání tří nových rekordů ČR, které byly dosaženy na MS dorostu
–

družstvo dorostenek ČR

4×120 HS

2321 kuželek

–

družstvo dorostenců ČR

4×120 HS

2368 kuželek

–

Nikola Portyšová

2×120 HS

1187 kuželek

•

nutno aktualizovat rekordy ČR na webu

•

schváleny návrhy na udělení bronzové plakety ČKA za reprezentaci
(K. Fajdeková, V. Petrov, M. Zimáková)
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•

Mezinárodní kemp mládeže – do 31. 5. 2015 se nikdo nepřihlásil
–

nyní CZE, SRB, SLO, účast přislíbilo SVK

–

za CZE účast 5 hráček a 5 hráčů + předseda KM

– 7. 8. 2015 školení trenérů – přednášející Miloš Ponjavič, přednáška Zdeňka
Teichmanna na školení psychiky
•

informace o zasedání sportovního výboru NBC (Rakousko)
–

možná změna systému hry u družstev – 3 skupiny a nehrát o 3. místo

–

bližší termíny pro U14 a U18

•

Mistrovství světa 2015 U23 a jednotlivců a Světový pohár U18 se uskuteční
v chorvatském Novigradu – nutno řešit zavčas ubytování

•

schválen předběžný počet členů jednotlivých výprav na SP a MS:
–

SP U18: 6 osob, MS U23: 22 osob, MS jednotlivců: 15 osob

MMK – Petr Streubel
•

elektronická registrace – práce na databázi, plán spuštění kostry 2. 9. 2015

•

úprava rekordů ČR od 1. 7. 2015

TK – Pavel Mecerod
•

konečná úprava TP WNBA

KM – Zdeněk Jaroš a Petr Bína
•

návrh na 2 termíny MČR – žáci jiný termín než ostatní kategorie

8. Různé
Příští zasedání VV ČKA se uskuteční 2. 9. 2015 v Brně.

U S N E S E N Í:
VV ČKA schvaluje:
•

finanční příspěvku krajům pro rok 2015 ve výši 240 000 Kč
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•

dělení dotace na Program IV Provoz a údržba sportovních zařízení

•

úhradu startovného účastníkům mezinárodních pohárů v celkové výši 2 000 Eur

•

nové rekordy ČR – 100 HS (dorost), 4×120 HS (dorostenky), 4×120 HS (dorostenci),
2×120 HS (dorostenky)

•

odměny za úspěch na MS dorostu a MS družstev dospělých

•

ceny za umístění v I. KLZ, I. KLM a I. KLD

•

úpravu čl. 3 bodu 3 Směrnice o poskytování cestovních náhrad

•

udělení dvou bronzových medailí na MČR v soutěžích sprint a tandem

•

zrušení semifinále MČR v kategorii žen

•

plán akcí na II. pololetí 2015

•

udělení bronzových plaket ČKA za reprezentaci

•

předběžný počet členů výprav na SP U18, MS U23 a MS jednotlivců v roce 2016

VV ČKA ukládá:
17/15 připravit rozpis Superpoháru konaného dne 29. 8. 2015
z: předseda STK
t: bez zbytečného odkladu
18/15 aktualizovat termínový kalendář na sezónu 2015/2016
z: předseda STK
t: bez zbytečného odkladu
19/15 určit místo konání a zajistit organizační přípravu semináře rozhodčích a školení
rozhodčích 2. třídy dne 5. 9. 2015
z: předseda KR
t: 31. 7. 2015
20/15 připravit rozpis Poháru ČKA 2015/2016
z: předseda STK
t: 31. 8. 2015
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21/15 delegovat rozhodčí na ligová utkání pro podzimní část sezóny 2015/2016
z: předseda KR
t: 16. 8. 2015
22/15 předložit návrh rozpisu MČR jednotlivců 2016
z: předseda STK
t: 31. 8. 2015
23/15 s pořadateli turnajů PMN a ČPD 2015/2016 uzavřít dohody o zajištění a uveřejnit
rozpis soutěže
z: sekretariát
t: 31. 8. 2015
24/15 zajistit a odeslat přihlášky „A“ klubových družstev do pohárových soutěží NBC
z: sekretariát
t: 15. 7. 2015
25/15 řešit s kluby vyplnění a odeslání jmenovité přihlášky „B“ na pohárové soutěže NBC
včetně dopingových prohlášení
z: sekretariát
t: 20. 8. 2015
26/15 připravit plánovaný rozpočet ČKA na II. pololetí 2015
z: sekretariát
t: 2. 9. 2015
27/15 řešit úkoly související s přípravou VH ČKBF
z: sekretariát
t: 2. 9. 2015
28/15 poděkovat pořádajícím klubům za vzorné zajištění MČR 2015 všech kategorií a
finálových turnajů Poháru ČKA
z: sekretariát
t: bez zbytečného odkladu
29/15 připravit a zajistit odeslání objednávek ubytování a dopravy pro MS a SP 2015
z: sekretariát
t: bez zbytečného odkladu
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30/15 prověřit úplnost podkladů od žadatelů o dotaci na Provoz a údržbu a odeslání dotace
z účtu ČKBF
z: sekretariát
t: bez zbytečného odkladu
31/15 zpracovat a odeslat objednávky pro konání Letního kempu mládeže v Rokycanech ve
dnech 21.–23. 8. 2015
z: sekretariát
t: bez zbytečného odkladu

Zapsala: Jana Holubová
Schválil: Petr Vaňura
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