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

ZÁPIS
ze zasedání výkonného výboru ČKA,
konaného dne 21. 3. 2017 v Brně

Přítomni:

Petr Vaňura, Naděžda Dobešová, Hanuš Slavík, Jiří Jančálek, František Majer, Pavel
Mecerod, Petr Streubel, Petr Bína, Lukáš Hlavinka, Jaromír Šula, Jana Holubová

1. Zahájení
Zasedání zahájil a řídil prezident ČKA, Petr Vaňura.

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

Plnění úkolů:
04/16
06/16
51/16
57/16
60,61/16
69/16
74-76/16
78/16
80/16

trvá
trvá
trvá
trvá
trvá
ruší se
splněno
splněno
trvá

01/17
02/17
03/17
04,05/17
06/17
07/17
08/17
09/17
10/17
11-16/17

trvá
splněno
trvá
splněno
trvá
splněno
trvá
splněno
trvá
splněno

3. Zpráva prezidenta
•
•

plánována schůzka s prezidentem WNBA v Budapešti, příprava volební konference WNBA;
20. 5. 2017 se uskuteční konference WNBA a NBC v německém Dettenheimu.

4. Zpráva sekretářky
•
•

nové stránky ČKBF www.ckbf.cz;
TJ Blatná – žádost o odblokování zástavního práva, zástavní právo připadá ČUS;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

členské poplatky NBC 740 EUR a WNBA 200 EUR;
novým členským svazem WNBA se stala Indie „Ninepin Bowling Federation of India“;
dotace – probíhají akceptace o navržené změně žádostí a úprava žádostí dle pokynů MŠMT;
AH 2017 – Praha – kuželky nejsou na seznamu sportů, probíhá jednání o uskutečnění na vlastní
náklady, nutné připravit rozpis a zaslat ke schválení na ČAUS;
žádost oddílu KK PSJ Jihlava o dotaci na Letní kuželkářskou školu, předložen podrobný projekt – VV
souhlasí;
oddíl KK PSJ Jihlava dále podal žádost o dotaci na projekt práce s mládeží v oddíle – VV zamítá;
na účet ČKBF připsána poslední splátka daru ČOV z loterií ve výši 857 000 Kč a svazům rozdělený
zbytek ve výši 3000 Kč;
nabídka firmy Forza na spolupráci – žádost o rozeslání nabídky sportovního oblečení do oddílů;
práce s mládeží – vyčlenit peníze z ČOV – seznam startů mládeže min. 2 starty – oslovit předsedy
STK krajů.

5. Zprávy předsedů komisí
STK – Hanuš Slavík
•

schválen rozpis KL 2017/2018.

KSR – Jiří Jančálek
•
•

hodnocení SP jednotlivců – zlatou medaili vybojovaly Hana Wiedermannová a Natálie Topičová,
úspěšnost tak lze hodnotit pozitivně, organizačně velmi dobře zvládnutý SP, hráčkám schválena
odměna za zlatou medaili;
schválena účast reprezentačních trenérů na MČR příslušné kategorie a úhrada nákladů s ní
spojených.

TK – Pavel Mecerod
•

upozornění, že někteří hráči nakoupili koule s menší než povolenou hmotností (o 200 g); zjištěno,
že se jedná o kuželkářské transparentní koule značky WINNER, které jsou určeny pouze pro
rekreační sport, ne pro zápasy (prodejce tuto informaci uvádí na e-shopu); není možné, aby
správce pasů na tyto koule vydával pasy; prověřit smlouvy správců pasů.

KM – Petr Bína
•
•

druhá várka žákovských koulí v Pelhřimově, budou stanoveny výdejní termíny;
hodnocení finále PMN a ČPD – velké poděkování patří všem klubům, které jednotlivé turnaje
zajistily.

KR – Lukáš Hlavinka
•

dokončena delegace rozhodčích na MČR 2017.
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MMK – Petr Streubel
•
•
•
•

návrh podpory oddílů při náborech dětí – „Den otevřených dveří“ – oddíly oznámí dopředu datum
konání, po akci doložit fotodokumentaci, seznam zúčastněných, VV schvaluje příspěvek ČKA ve výši
200 Kč/dráhu/hodinu – připravit a rozeslat výzvu oddílům a připravit článek na web;
KuLi – v pořadí 91. číslo vydáno již v novém designu;
doporučení modernizace webu a loga ČKA;
do konce měsíce bude zveřejněna evidence členské základny a kraje budou vyzvány ke kontrole
údajů.

DK – Jaromír Šula
•

informace o disciplinárních řízeních (ženy Lomnice, dorost Ústí n. L.), pohlídat úhradu pokuty.

6. Příprava VH ČKA, VR ČKA
•
•
•
•
•

termín 24. 6. 2017, místo konání Hotel Myslivna v Brně;
schválena úhrada jízdného účastníkům ve výši jízdného vlakem dle platného ceníku ČD;
příprava hlasovacích lístků, prezenční listiny;
zpráva prezidenta – připraví P. Vaňura, kterému předsedové komisí mohou předávat podklady do
konce dubna;
ekonomická zpráva – připraví N. Dobešová.

7. Zajištění účasti na SP U14, MS dorostu a MS družstev
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•

termín odeslání jmenovitých přihlášek na MS U18 a MS družstev je 22. 3. 2017, do týdne pak
odeslat podepsaná antidopingová prohlášení;
schváleno rozšíření výpravy o mediálního pracovníka, MS U18 a MS družstev se zúčastní Lukáš
Dařílek;
schválena širší nominace hráčů (10 hráček a 10 hráčů) a 6 členů vedené výpravy na MS U18;
schválena širší nominace hráčů (15 hráček a 15 hráčů) a 6 členů vedené výpravy na MS družstev;
nominační dekrety jsou připraveny, připravit rámcový program a pozvánky na všechny akce;
řeší se upřesnění ubytování, velké dojezdové vzdálenosti;
základní startovné na akce uhrazeno:
SP U14
60 EUR
MS U18
1040 EUR
MS družstev
990 EUR
probíhá průzkum trhu a jednání k nákupu nového nástupového oblečení pro všechny výpravy
reprezentace ČR;
vybavení výpravy na všechny akce zajistí J. Holubová;
pojištění LVZ – bude zajištěno po konečné nominaci;
projednána a schválena výše diet;
schválena doprava na jednotlivé akce:
SP U14
jeden OA
MS U18
2 tranzity
MS družstev
3 tranzity (ČKA zajišťuje dopravu i mezinárodnímu rozhodčímu);
zajistit souhlas rodičů s vycestováním a se způsobem dopravy hráčů na MS U18 a SP U14;
zajistit ubytování pro výpravu reprezentace ČR mužů a den před odjezdem na MS v Plzni;
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•

na SP U14 nominováni vítězové PMN – Michaela Provazníková a Ondřej Černý, nutno najít náhradu
za Tomáše Víta, který se nemůže zúčastnit, navržen Zdeněk Jaroš – VV souhlasí.

8. Příprava MČR 2017 a finále Poháru ČKA
•
•
•
•
•
•

schválen rozpis MČR dvojic 2017;
schválen rozpis finále Poháru ČKA;
Liberec odmítl pořádání finále Poháru ČKA žen, schváleno nové místo – Hořice;
pro pořadatele finále Poháru ČKA schválen příspěvek na ceny a technický dozor ve výši 5000 Kč;
všechna MČR jednotlivců jsou připravená, delegátům předány materiály, tiskopisy, vlajky,
medaile budou rozeslány do konce března;
schváleni delegáti VV na MČR dvojic a finále Poháru ČKA:
Dvojice Muži
Dvojice Ženy
Dvojice Mix
PČKA Muži
PČKA Ženy

Lomnice
Ivančice
Vrchlabí
Slavonice
Hořice

10.–11. 6. 2017
10.–11. 6. 2017
17.–18. 6. 2017
3.–4. 6. 2017
3.–4. 6. 2017

Hanuš Slavík
Lukáš Hlavinka
Petr Dobeš
Petr Bína
Petr Streubel

9. Příprava akcí KM
Májový turnaj krajských výběrů žactva
•
•
•

termín konání 27.–28. 5. 2017, místo Pelhřimov;
rozpis schválen a zveřejněn na webu;
připravit a odeslat objednávky na pronájem drah, zajistit poháry.

PMN a ČPD
•

v sezóně 2017/2018 schváleno navýšení příspěvku ČKA na hráče na 80 Kč v PMN a 160 Kč
v ČPD.

Letní kemp mládeže
•

zahájit přípravu.

Mezinárodní kemp mládeže
•
•

termín konání 30. 7. – 4. 8. 2017, místo konání Vrbas (SRB);
schválena účast výpravy ČR ve složení 3 hráčky + 3 hráčky + 2 vedení.

10. Příprava akcí KSR
•
•
•

KS dorostu a mužů a žen zajištěno v Přerově, kterým patří poděkování za ochotu rychle tuto akci
zajistit, objednávky a pozvánky odeslány;
schválen KS mužů a žen ve dnech 14.–15. 4. 2017 v Třebíči, připravit objednávky;
MU U18 CZE–GER se uskuteční ve dnech 21.–23. 4. 2017 v Dobřanech:
- připravit pozvánky a nominaci hráčů a členů výpravy,
- vybavení zajistí sekretariát,
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•

- obě výpravy budou ve složení 5 vedení + 8 hráček + 8 hráčů,
- zajistit ubytování i pro 2 mezinárodní rozhodčí, celkem 44 osob,
- zajistit plaketu, drobné dárky pro výpravu Německa;
schváleno soustředění dorostenecké reprezentace před odjezdem na MS, v termínu 12.–14. 5.
2017 v Rokycanech, zajistit ubytování a pronájem drah.

11. Vyhlášení Kuželkáře sezóny 2016/2017
•
•
•
•
•

anketa bude vyhlášena 29. 5. 2017, termín uzávěrky 4. 6. 2017;
připravit konečný návrh pozvánky, seznamy zvaných;
schválen návrh kandidátů na uvedení do Síně slávy;
návrhy na udělení vyznamenání ČUS a ČKA – bude schváleno dodatečně;
zřízen organizační výbor, který kompletně zajistí celou akci i s VH ČKBF, VH ČKA a VR ČKA.

12. Různé
•

Příští zasedání VV ČKA se uskuteční 9. května 2017 v Brně.

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

rozpis KL 2017/2018;
rozpis MČR dvojic 2017;
rozpis finále Poháru ČKA 2016/2017;
rozpis Májového turnaje krajských výběrů žactva;
delegáty VV na MČR dvojic a finále Poháru ČKA;
navýšení příspěvku ČKA na hráče v sezóně 2017/2018 na 80 Kč v PMN a 160 Kč v ČPD;
dotaci oddílu KK PSJ Jihlava na uspořádání Letní kuželkářské školy v požadované výši;
jako místo konání finále Poháru ČKA žen Hořice;
příspěvek na ceny a technický dozor pro pořadatele finále Poháru ČKA ve výši 5000 Kč;
výkonnostní odměnu Haně Wiedermannové a Natálii Topičové za zlatou medaili ze SP;
účast reprezentačních trenérů na MČR příslušné kategorie a úhradu nákladů;
příspěvek ČKA oddílům ve výši 200 Kč/dráha/hodina při náborových akcích dle pokynů
ČKA;
úhradu jízdného účastníkům VH ČKA a VR ČKA ve výši jízdného vlakem dle platného
ceníku ČD;
širší nominaci reprezentace ČR na MS U18 a MS družstev mužů a žen;
rozšíření výpravy ČR na MS U18 a MS družstev mužů a žen o mediálního pracovníka,
kterým bude Lukáš Dařílek;
výši diet pro SP U14, MS U18 a MS družstev mužů a žen;
složení výpravy na SP U14;
účast výpravy ČR ve složení 3 hráčky, 3 hráči a 2 vedení;
kandidáty na uvedení do Síně slávy.
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VV ČKA bere na vědomí:
•
•
•
•

spuštění nových webových stránek ČKBF www.ckbf.cz;
informaci o novém členské zemi WNBA, kterou se stala Indie;
informaci o disciplinárních řízeních;
informaci o poslední splátce daru ČOV z loterií na účet ČKBF.

VV ČKA zamítá:
•

žádost oddílu KK PSJ Jihlava o dotaci na projekt práce s mládeží v oddíle.

VV ČKA ukládá:
17/17 ve spolupráci s krajskými STKáři připravit seznam mládeže se dvěma starty a předložit návrh
výše daru, který bude rozdělen do oddílů
z: Slavík, Bína
t: 28. 4. 2017
18/17 prověřit smlouvy se správci pasů
z: sekretariát
t: 28. 4. 2017

19/17 zveřejnit a odeslat výzvu oddílům týkající se finanční podpory při náborových akcích mládeže
z: sekretariát, Streubel
t: 14. 4. 2017
20/17 provést kontrolu úhrady pokut
z: sekretariát
t: 30. 4. 2017
21/17 připravit podklady a dokumenty k VH ČKA a VR ČKA
z: sekretariát, prezident
t: 14. 4. 2017
22/17 připravit a odeslat pozvánky a rámcový program na SP U14, MS U18 a MS družstev
z: Jančálek
t: 14. 4. 2017
23/17 zajistit souhlas rodičů s vycestováním a se způsobem dopravy hráčů na MS U18 a SP U14
z: sekretariát
t: 30. 4. 2017
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24/17 připravit a odeslat objednávky na Májový turnaj krajských výběrů mládeže v Pelhřimově
z: sekretariát, Bína
t: 7. 4. 2017
25/17 zajistit přípravu Letní kuželkářské školy mládeže
z: Bína
t: 30. 4. 2017
26/17 připravit objednávky a zajistit KS reprezentace mužů a žen v Třebíči ve dnech 14.–15. 4. 2017
z: sekretariát, Jančálek
t: 31. 3. 2017
27/17 připravit objednávky a organizačně zajistit MU U18 CZE–GER ve dnech 21.–23. 4. 2017
v Dobřanech
z: sekretariát, Jančálek
t: 5. 4. 2017
28/17 připravit objednávky na soustředění dorostenecké reprezentace před odjezdem na MS U18
ve dnech 12.–14. 5. 2017 v Rokycanech
z: sekretariát
t: 14. 4. 2017
29/17 zajistit nocleh dne 18. 5. 2017 v Plzni pro výpravu ČR před odjezdem na MS družstev
z: sekretariát
t: 14. 4. 2017
30/17 připravit pozvánky a seznam hostů na vyhlášení Kuželkáře sezóny 2016/2017
z: sekretariát, prezident
t: 30. 4. 2017
31/17 zpracovat objednávky na všechny akce dne 24. 6. 2017 v Brně
z: sekretariát
t: 30. 4. 2017
32/17 zpracovat podklady pro anketu Kuželkář sezóny 2016/2017
z: sekretariát
t: 30. 4. 2017
33/17 uzavřít dohody s pořadateli MČR 2017 a finále Poháru ČKA
z: sekretariát
t: 31. 3. 2017
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34/17 organizačně zajistit všechny akce dne 24. 6. 2017 a zajistit ceny pro slavnostní večer
z: organizační výbor
t: 9. 6. 2017

Zapsala: Jana Holubová
Schválil: Petr Vaňura
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