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

ZÁPIS
ze zasedání výkonného výboru ČKA,
konaného dne 15. 11. 2016 v Brně
Přítomni:

Petr Vaňura, Naděžda Dobešová, Hanuš Slavík, Jiří Jančálek, 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 poblahopřál všem jubilantům.

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

Plnění úkolů:
04/16
06/16
11/16
45/16
51/16

trvá
trvá
splněno
trvá
trvá

56/16
57/16
58,59/16
60-63/16
64-68/16
69/16
70/16

splněno
trvá
splněno
trvá
splněno
trvá
splněno

3. Zpráva prezidenta
•
•

informace o proběhlé schůzce se starostou města Rokycany, předložena k prostudování smlouva
o pověření pořadatelstvím MS 2019, nutno urgovat;
informace z jednání s členy pracovních skupin zabývajících se restrukturalizací WNBA.
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4. Zpráva sekretářky
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•

nutné zahájit přípravy na Volební Valnou hromadu ČKA, termín stanoven na 24. 6. 2017;
probíhá příprava podkladů pro vyúčtování státních dotací v roce 2016;
obdržena žádost České geografické společnosti, abychom při reprezentaci země používali
jednoslovný název Česko/Czechia;
statistické šetření ČUS – termín odevzdání členské základny je 30. 1. 2017, zpracování evidence
zajistí P. Streubel;
aktualizován mezinárodní sportovní kalendář, informace o nominaci mezinárodních rozhodčích:
Liga mistrů – A. Harcová (Podbrezová + finále LM), J. Tůma (Trutnov), L. Hetcl (Rokycany)
MS 2017 – L. Hetcl (MS družstev);
nové vlajky s logem World Bowling;
požadavek na umístění loga ČUS a MŠMT a odkazu na jejich webové stránky na hlavním panelu
webových stránek kuželek, dále umístění odkazu na webové stránky projektu Pojď hrát kuželky;
výzva pro krajské svazy, aby neotálely s vyúčtováním finančních příspěvků v roce 2016;
8. číslo Zpravodaje ČUS obsahuje i obsáhlý článek o EET – odkaz na online verzi umístěn na
stránkách kuželek;
informace o sběru dat o práci s mládeží v krajských svazech;
problematika kontroly plateb uložených pokut – dohodnuto, že všichni předsedové, kteří uloží
pokutu, budou žádat v určeném termínu potvrzení o úhradě;
Valné hromadě ČKA bude předcházet VH ČKBF, večer pak bude patřit Galavečeru s vyhlášením
ankety Kuželkář sezóny 2016/2017; vzhledem k vysokému počtu účastníku bylo doporučeno
směřovat akce do Brna, hledání vhodného místa a zajištění organizace bude mít na starosti Pavel
Mecerod;
v roce 2017 si připomeneme 80. výročí organizovaného kuželkářského sportu u nás, schválen návrh
na pokračování almanachu a výrobu upomínkových předmětů.

5. Zprávy předsedů komisí
STK – Hanuš Slavík
•
•

zahájení práce na nových STP;
Reiner Rost nabízí systém na kuželny, který by přenášel výsledky přímo na server, nutno zjistit
podrobnější informace.

KSR – Jiří Jančálek
•
•
•
•

předložen a schválen předběžný rozpočet KSR na rok 2017;
kontrolní starty v Olomouci a Blansku jsou připraveny, informace o četných omluvách neúčasti
mužů;
upřesněno rozdělení MU v březnu 2017 – U18 na Slovensku, reprezentace mužů a žen v České
republice;
informace o jednání s německým svazem o možnosti konání MU U18.
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MMK – Petr Streubel
•

•
•
•
•

Elektronická evidence členské základny (EE):
- potřeba zaškolit sekretariát v práci se systémem, poté spolupracovat s kraji a oddíly
(k připomínkování a vychytání chyb a nesrovnalostí),
- nutné řešit možnost tisku registračních průkazů pro mládež do 15 let, státní reprezentaci a
hráče zúčastňujících se mezinárodních soutěží,
- řešit tisk kvalifikačních průkazů pro trenéry, rozhodčí,
- požadavek na jednotlivé komise, aby zajistili evidenci svých lidí (trenéry, rozhodčí, kolaudátory,
atd.),
- informativní článek k EE bude vyvěšen na stránkách kuželek;
probíhá vychytávání chyb ve výsledkovém servise – požadavek na komise, aby byly případné
podněty sepsány a zaslány P. Streubelovi a J. Šulovi;
KuLi – poslední číslo bude vydáno po vánočním turnaji krajských výběrů mládeže;
návrh na výrobu propagačních předmětů ČKA, návrh na výrobu kalendáře na 5leté období –
na příštím zasedání budou předloženy návrhy;
informace o nabídce zpracování reportáží z utkání.

KM – Petr Bína
•
•

Vánoční turnaj mládeže – termín 10.–11. 12. 2016, místo Rosice;
probíhá první část distribuce žákovských koulí, odběrovým místem stanoven Pelhřimov.

TK – Pavel Mecerod
•

aktualizace databáze kuželen.

KR – Lukáš Hlavinka
•
•
•

schváleny úpravy směrnice pro přiznávání kvalifikačních tříd u rozhodčích;
nutné zvýšit kontrolu nad řízením utkání rozhodčími v Interlize;
informace o postihu rozhodčích v kauze Kamenice nad Lipou.

DK – Jaromír Šula
•

žádost na J. Jančálka o oslovení Josefa Bartoše a následném zapracování do disciplinární komise.

6. Statut ČKA
•
•

připraven koncept Statutu ČKA, probíhá konzultace s odborníkem;
ke schválení bude předložen do konce roku 2016.

7. Státní dotace pro rok 2017
•

Státní podpora sportu na rok 2017 vyhlášena 1. 11. 2016, MŠMT vyhlásilo celkem 10 programů
neinvestičního charakteru v oblasti sportu;
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•
•
•

ČKBF bude žádat o státní dotaci z 5 programů (I, II, IV, V a VI), termín podání žádostí a všech
požadovaných dokladů a podkladů je 30. 11. 2016;
čas na zpracování všech žádostí je velmi krátký, k programu IV (Provoz a údržba sportovních
zařízení) je nutná rychlá spolupráce s oddíly a TJ, zveřejněn článek a pokyny pro SK/TJ na stránkách
kuželek;
spuštěn nový elektronický systém podávání žádostí.

8. Světový pohár a Mistrovství světa 2017
•
•
•
•
•

•

přihlášky na obě akce odeslány, místo konání SP jednotlivců bude Straubing;
termín odeslání jmenovité přihlášky na SP jednotlivců je 17. 12. 2016;
zveřejněno rozlosování skupin pro MS 2017:
ženy – skupina C (CZE, ITA, BIH, MNE)
muži – skupina C (CZE, HUN, FRA, DEN);
informace o změně termínu konání MS (zkrácení);
schválena složení výprav na jednotlivé akce:
SP 2017 (Straubing) –
1 juniorka, 1 junior, 1 žena, 1 muž, 3 trenéři, (možné navýšení o 1
hráče v každé kategorii, dle rozhodnutí NBC),
SP U14 (Dettenheim) –
1 hráčka, 1 hráč, 2 trenéři,
MS U18 (Dettenheim) –
5 hráček, 5 hráčů, 2 trenéři, 1 fyzioterapeut, 1 vedoucí výpravy,
MS družstev (Dettenheim) – 8 hráček, 8 hráčů, 2 trenéři, 1 fyzioterapeut, 1 vedoucí výpravy,
1 technický vedoucí, 1 mediální pracovník, ČKA zajišťuje i dopravu nominovaného mezinárodního
rozhodčího;
nutné začít řešit dopravu, doporučení pro výpravu U18 autobusového dopravce z Karlovarského
kraje.

9. Příprava MČR 2017
•
•
•

schváleny postupové klíče a kvóty pro MČR 2017;
v lednu bude vypsán konkurz na pořadatele MČR a finále Poháru ČKA;
schválen nákup nových putovních pohárů pro mistry kuželkářské ligy žen a mužů a vítěze Poháru
ČKA mužů a žen.

10. Pohárové soutěže NBC
•
•

výsledky a zprávy uveřejněny v Kuželkářských listech 7/2016;
velký úspěch družstva žen KK Slavia Praha, zisk stříbrných medailí na Poháru NBC v německém
Straubingu.

11. Různé
•
•
•

Petr Vaňura informoval, že v Rosicích budou instalovány 1. zkušební bezšňůrové automaty. Pokud
budou tyto automaty homologovány, není vyloučeno jejich použití na mistrovství světa, a to možná
již na MS 2019 v Rokycanech.
Interliga – zajistit medaile a pohár pro vítěze, schválena úhrada jízdného pro zasedání STK Interligy.
Příští zasedání VV ČKA se uskuteční 11. 1. 2017 v Praze.

U S N E S E N Í:
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VV ČKA schvaluje:
•
•
•
•
•
•
•

předběžný rozpočet KSR na rok 2017
místo a termín konání Vánočního turnaje krajských výběrů mládeže
úpravy směrnice pro přiznávání kvalifikačních tříd u rozhodčích
složení reprezentačních výprav na SP ve Straubingu a SP U14, MS U18 a MS družstev
v Dettenheimu
postupové klíče a kvóty pro MČR 2017
úhradu jízdného účastníkům zasedání STK Interligy
nákup nových putovních pohárů pro mistry KL a vítěze Poháru ČKA

VV ČKA bere na vědomí:
•

žádost České geografické společnosti k používání při reprezentaci země jednoslovný název Česko
/ Czechia.

VV ČKA ukládá:
71/16

vypsat konkurz na pořadatele MČR 2017 a finále Poháru ČKA
z: Slavík
t: 31. 1. 2017

72/16

odeslat jmenovitou přihlášku na SP jednotlivců ve Straubingu
z: Jančálek, sekretariát
t: 17. 12. 2016

73/16

dokončit Statut ČKA
z: Slavík
t: 11. 1. 2017

74/16

zajistit výrobu medailí a poháru pro vítěze Interligy
z: sekretariát, Mecerod
t: 28. 2. 2017

75/16

zajistit výrobu medailí pro MČR 2017, KL a Pohár ČKA
z: sekretariát
t: 31. 3. 2017

76/16

zajistit výrobu nových putovních pohárů pro mistry KL a vítěze Poháru ČKA
z: sekretariát
t: 31. 3. 2017

77/16

zajistit dopravu a ubytování na SP jednotlivců ve Straubingu a SP a MS v Dettenheimu
z: sekretariát
t: 31. 1. 2017

78/16

řešit úkoly související s elektronickou evidencí členské základny
z: Streubel + všichni
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t: 11. 1. 2017
79/16

zpracovat a odeslat členskou základnu pro potřeby ČUS
z: Streubel
t: 30. 1. 2017

80/16

připravit návrhy upomínkových předmětů k 80. výročí kuželek v ČR a propagačních předmětů
ČKA
z: Streubel + všichni
t: 11. 1. 2017

Zapsala: Jana Holubová
Schválil: Petr Vaňura
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