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ZÁPIS č.5/2015
z jednání Výkonného výboru Českého korfbalového svazu dne 11. a 12. 12.2015

11. a 12. 12.2015, Olomouc, hotel Arigone
Přítomni: Dančo Aladár, Filip Lukáš, Máša Jakub, Škarabela Jiří (11.12. 19-22 hod, 12.12. 10-12
hod), Uherka Martin, Valeš Daniel,
Hosté: Bušík Peter, Honzíček Radek, Kracík Ivo, Schwarz Milan, Šuhaj Jiří, Žák Martin, Fridrich
Ondřej (12.12.), Kronesová Kateřina (12.12), Krones Petr (12.12)
Aktuální informace
Kontrola minulého zápisu – všechny úkoly byly v termínech splněny.
Stav účtů ĆKS – VV byl seznámen s aktuálním, uspokojivým stavem.
Administrace stanov u Okresního soudu v Praze – byl podán návrh na změnu stanov ČKS,
soud vyzval ČKS k doplnění jmenování místopředsedy ČKS a dále k odstranění rozdílného
údaje názvu svazu v návrhu a ve stanovách. Vše potřebné bylo v požadovaném termínu OS
v Praze zasláno.
Výdaje roku 2015 – VV byl seznámen se saldem výdajů za rok 2015 s ohledem na vyúčtování
dotací za kalendářní rok 2015.
Podpora klubů z loterijních prostředků – proběhla rekapitulace výdajů z loterijního účtu
Vyúčtování dotací za rok 2015 – termín vyúčtování je stanoven do 31.01.2016.
Učebnice korfbal – byly dokončeny práce na knize, kniha je k dispozici v elektronické verzi.
Tištěná verze bude realizována v nákladu 1.000 kusů a distribuována v lednu 2016.
Výroční zpráva za rok 2015 – ČKS je povinen zpracovat zprávu do 30.06.2016 a zveřejnit ji na
webu ČKS.
Podané žádosti o dotace na rok 2016 – VV byl informován o podaných žádostech MŠMT,
žádosti byly podány v programech I - Sportovní reprezentace ČR, II – Talentovaná mládež, V
– Činnost sportovních svazů, VI – Významná akce 2016.
LOH Rio – olympijský park Lipno - jedná se o unikátní šanci českého korfbalu prezentovat se v
rámci celonárodní akce, která bude mít velkou mediální podporu. Do 31.12.2015 dokončení
prvního kola setkání se všemi zainteresovanými svazy, vytvoření plánu aktivace sportů na
Lipně (termín, personální a technická náročnost, návrh programu), I.-II.Q. 2016 vzájemné
odsouhlasení plánu aktivace, doladění programového obsahu, technického a personálního
obsazení. Za ČKS zvolen zodpovědnou osobou a koordinátorem Milan Schwarz.
Informace z meetingů IKF
Lukáš Filip a Ivo Kracík představili závěry jednání Valné hromady IKF, jednání IKF Europe a
jednání TOP 6 s KNKV, která se konala při MS 2015 v Antverpách.
ČKS se neztotožňuje s postupy, které byly učiněny vzhledem k ME 2016 a následně
k postupném doplňování jeho kritérií, znamenající jak samotnou existenci turnaje, počet
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družstev, či naposled jeho kvalifikační význam pro ME 2018. ČKS chápe, že díky všem
učiněným nestandardním postupům se organizátor ME, určený IKF, dostal do nepříjemné
situace, kterou neúčastí ČKS dále nechce eskalovat. VV ČKS požádal IKF, aby všechny
budoucí soutěže byly formálně (počet účastníků, hrací systém a kvalifikační klíč pro
následující turnaje na základě umístění) uzavřené nejpozději 2 roky před jejich konáním. Svůj
návrh ČKS zaslal na Office IKF v prosinci 2014.
ČKS uvítal příslib KNKV spočívající v metodické podpoře (metodiky pro rozhodčí a
zaměstnance, pokračující učebnice pro školy,…) a ve formě návštěvy jejich U19 pod
vedením Leona Simmonse v červnu, kde by náplní mělo být jak sehrání jednoho utkání
denně s CZE U23 v rámci přípravy na MS U23 a dále pak návštěva škol v dopoledních
hodinách.
Reprezentace ČR
Trenér seniorské reprezentace Radek Honzíček přednesl zprávu z přípravy a MS 2015. VV
konstatoval umístění na 9.místě za neúspěšné. Zklamáním je i nekvalifikování se na Světové
hry do Polska 2017.
Seniorská reprezentace prochází generační obměnou, současná dorostenecká základna je
kvantitativně i kvalitativně poddimenzována, projevuje se nedostatečná péče o
mládežnické kategorie v minulosti a nižší úroveň tuzemských soutěží. S ohledem na plynulý
přechod mladých hráčů do seniorské reprezentace (první velká akce dle plánu ČKS byla
v roce 2018 ME) vyhověl VV požadavku realizačního týmu v podání dodatečné přihlášky na
mimořádné ME 2016 v Holandsku. Dalšími aspekty byla změna nominačního klíče (IKF
vyhlásila turnaj ME 2016 za kvalifikaci na ME 2018) a dále vyhovění žádosti KNKV a IKF
v garanci české účasti.
VV byl dále seznámen s harmonogramem přípravy a širší nominací reprezentačních výběrů
do 23, 19 a 17 let, na základě těchto podkladů VV schválil plán reprezentačních akcí a plán
účastenství na turnajích pro období leden – červenec 2016.
Plán zahraničních cest:
23.03.2016 – 27.03.2016: U17 + U19, Holandsko Leeuwarden
25.05.2016 – 29.05.2016: U17 + U23, Holandsko Bennekom
20.10.2016 – 30.10.2016: ME seniorů 2016, Holandsko, Rotterdam

Soutěže ČKS
Analýza stav soutěží, pozice k reprezentací
VV byla přeložena zpráva předsedy STK týkající se stavu soutěží. Bylo jednoznačně
konstatováno, že kvalita soutěží je oproti minulosti nižší. Zásadním faktorem je menší počet
pravidelných „sportovců“, prozatím nedostatečná metodická praxe širší trenérské základny a
nízké organizační zabezpečení chodu klubu. Školení TMK se podařilo pravidelně nastartovat,
v prvním čtvrtletí 2016 zorganizuje ČKS školení předsedů a funkcionářů klubu, které bude
zaměřeno na dostatečné organizační zabezpečení oddílu, administrativní a ekonomické
úkony zajišťující dostatečné prostředky pro chod oddílu.
Postup v návrhu KR ve věci odměňování a motivačního programu pro rozhodčí
KR vypracovala podrobnou analýzu aktuálního stavu rozhodčích spolu s návrhem
dlouhodobého řešení kvalitativního a kvantitativního růstu. Získávání nových rozhodčích je ze
strany komise příliš obtížné, faktorů může být více, počínaje nezájmem, časovou či
ekonomickou stránkou věci, ale bezpochyby i nedostatkem informací pro potencionální
zájemce. Dle názoru VV je větší šance na zabezpečení rozhodčích v ponechání větší
zodpovědnosti na klubech. Od soutěžního ročníku 2016-2017 bude povinností oddílu zajistit
dostatečně (dle úrovně soutěže) kvalifikovaného rozhodčího pro soutěže starších žáků a,
všechny další nižší věkové kategorie. Ostatní soutěže budou rozhodovat sudí s dostatečnou
kvalifikací (licencí). VV uložil KR dopracovat novou koncepci, včetně nové tarifikace finanční
odměny za rozhodování zápasu, cestovních výloh a podmínek plynoucí ze zákona o dani
z příjmu.

ČESKÝ KORFBALOVÝ SVAZ; PS 40 , Zátopkova 100/2 , 16017 Praha 6; E-mail: info@korfbal.cz,
www.korfbal.cz; IČO: 45 24 53 63; Bankovní spojení: 1717406504/0600 GE Money Bank Praha

MS U 23 přípravné kroky
VV vzal na vědomí třetí verzi návrhu kontraktu ze strany IKF, která upravuje pasáž týkající se
dopingových kontrol a počtu nezbytných nocí direktoriátu turnaje. Stejně jako v roce 2014 je
pro účastníky zarezervováno ubytování v hotelu Arigone, Flora a na vysokoškolských kolejích.
Hala UP Olomouc je rezervována smluvně, ČKS dále zajistil zapůjčení speciálního hracího
povrchu. Logo MS bylo prezentováno a finálně upraveno při jednání VV autorem je Martin
Žák, který se nechal inspirovat počítačovou horu Minecraft, logem hostujícího města
Olomouce a olympijskou symbolikou. Personální obsazení organizačního týmu turnaje z řad
dobrovolníků bude zahájeno v lednu 2016, je žádoucí pomoc z řad reprezentantů. VV byla
dále představena možná mediální spolupráce s firmou Krilie a nastíněno jednání se
sportovním TV kanálem. Byl dále sestaven první předběžný seznam čestných hostů.
Předpisy ČKS vyplývající z novelizace Stanov ČKS
Jednací řád Výkonného výboru ČKS upravuje přípravu a svolávání schůzí VV ČKS, pravidla
jeho jednání a usnášení, způsob zabezpečování kontroly plnění jeho usnesení.
Statut Sportovně-technické komise a Statut Komise rozhodčích obsahují kromě obecného
statutu obou komisí i jejich poslání, činnost a kompetence, specifikované na organizační a
kontrolní část.
Uvedené dokumenty byly VV ČKS schváleny.
Školní korfbal
Po obsáhlé prezentaci činnosti Školního korfbalu v Brně a Moravskoslezském kraji a následné
diskusi vzešel jednoznačný závěr v posílení tréninkových a soutěžních aktivit nově vzniklých
klubů oproti navyšování nových prezentací a ukázek. Cílem je nejen kvantita členské
základny, ale i budoucí kvalita soutěží.

Úkoly:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Pokračovat v úpravách webu včetně trenérského webu
Zjistit konkrétní podmínky a zajistit návrh vizualizace účasti ČKS na
Olymp.parku Lipno
Dojednat nabídku KNKV z programu TOP 6 na rok 2016
Podat přihlášku na ME seniorů 2016
Dopracovat nový koncept systematizace rozhodčích
Zpracovat vyúčtování dotací a zaslat jej poskytovatelům
Zpracovat podklady pro výroční zprávu za rok 2015

průběžně
31.01.2016

Máša, Uherka
Schwarz

31.01.2016
31.12.2015
15.03.2016
31.01.2016
31.01.2016

Dojednat konkrétní plán medializace ČKS a MS U23 s firmou Krilie
Zaslat odpověď a návrh úpravy termínů ve věci Kontraktu MS U23
Zpracovat plán organizačního zajištění MS U23, zaslat výzvu
k náboru dobrovolníků

31.01.2016
31.12.2015
31.01.2016

Filip
Valeš
Fridrich
Valeš
komise,
členové VV
Valeš
Valeš, Filip
Filip
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Informace z meeting !IKF

Valná hromada IKF
V sobotu 07.11 2015 se konala v Antwerpách VH IKF. Jednalo se formální záleitost, kde bylo
rozhodnuto následovnì:
· Pøijetí nových èlenù do IKF (Maroko, výcarsko, Srí Lanka, Filipíny, Ghana, Kostarika,
Kolumbie, Pobøeí Slonoviny a Kamerun)
· Vylouèení èlenù pro nevyvíjení ádné aktivity (Dánsko, Surinam)
· Suspendování Indie
· Znovuzvolení Jana Fransoo presidentem IKF
· Znovuzvolení Franse Walvise a Danelli Ruts do Exco IKF
· Informace, e pøítì pøi volbách do Exca ji nebude kandidovat G.Crafter
· Potvrzení kontinentálních presidentù Asie, Afriky a Oceánie jako vice-presidentù IKF
· Volby komisí dle pøedloeného návrhu
· Vyhláení tajného hlasování Councilu IKF o poøadatelství MS 2019  Durban, JAR v létì
2019
Jednání IKF Europe
V Antverpách jednala i kontinetální IKF Europe za pøítomnosti presidenta IKF Jana Fransoo.
President IKF Europe Milan Schwarz odstoupil a zatím není nahrazen. Dle osobního rozhovoru s
Janem Fransoo bylo sdìleno, e adepti jsou vytipováni, ale první iniciativa by mìla pøijít ze
strany evropských zemí. Konkrétní závìr není. Exco IKF doèasnì pøevezmì rozhodovací
pravomoci IKF Europe.
Dále byly diskutovány soutìe, ale ani zde nebyl pøijat ádný závìr  termínový kalendáø je
vydaný (pro nás z nìj plyne, e bychom mìli poøádat MS U23 v roce 2016 a následnì
EC2019). Novinkou je pravidelný interval ME jako dvouletý, kdy v roce 2016, 2020, 2024, by
se mìlo konat malé ME pro 10 týmù a v letech 2018, 2022, 2026,
pak velké ME pro 16 týmù.
Malé ME bude pravdìpodobnì slouit jako pøedkvalifikace pro velké ME, co je tedy
informace, která vak dorazila od F. Buvense a po MS a telefonnickém dotazu Dijkstry
ohlednì moné revise usnesení VV ÈKS o neúèasti na ME 2016.
Z dalí diskuse IKF cítí problém hledat organizátory soutìí v Evropì, chce vytvoøit funkci
jakéhosi super managera, který by dìní v Evropì nastartoval, Nemìl rozhodovací
pravomoci, ale zpracovával návrhy a komunikoval se zemìmi. Holanïané mùou takového
èlovìka nabídnout, ádné jméno nepadlo.
V diskuzi ÈKS poznamenala, e si myslí, e v Evropì je problém s komunikací. Nepøedávají se
informace a lidé na rozhodovacích postech v evropských svazech se navzájem neznají a
tudí ani neznají svoje problémy. Funguje pouze komunikace pøes KNKV. ÈKS nastínil
problémy a návrhy adresované døíve IKF. Jeliko nejsou funkèní komise IKF Europe, tak ani
není, kdo by je øeil a rozhodoval. Resp. je asi funkèní sportovnì-technická komise, která
zmìnila organizaci Europa Cupu od 2017. Prezentaci se zmìnami by mìl Svaz dostat do
mailu, zatím tak uèinìno nebylo.
Jednání s KNKV  TOP 6
Dále probìhlo jednání s KNKV (tedy s Keesem R. a Helmi L.). Byla nám pøislíbena podpora
materiální (metodiky pro rozhodèí a zamìstnance, pokraèující uèebnice pro koly, ) a ve
formì návtìvy jejich U19 pod vedením Leona Simmonse v èervnu, kde by náplní mìlo být
jak sehrání jednoho utkání dennì s naí U23 v rámci pøípravy na MS U23 a dále pak návtìva
kol v dopoledních hodinách.
Zároveò byl pøislíben zápis z této schùzky a lepí komunikace do budoucna, co zatím
nezafungovalo, ale bude nutné pøipravit program a stanovit termín návtìvy nizozemské U19
urèitì nejpozdìji v lednu 2016.
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STK 2015-012
DATUM :
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ODESÍLÁ!:!
V$C!:!

4.12.2015
VV
Ji"í!uhaj,!p"edseda!Sportovn#-technické!komise!
Stav!sout#í!2015/2016

1, EXTRALIGA + LIGA REZERV
Zahájení a pokra!ování bez problém". S trenérem U23 dohodnuto zruení ú!asti výb#ru U23
v lize rezerv. Otázkou z"stává, kdo bude platit nominované rozhod!í na zápasech extraligy,
kde je U23 jako po$adatel.

2, 1.LIGA
Zahájení a pokra!ování bez v#tích problém". Odloeny 2 zápasy Tábor-Brno, KK a 2 zápasy
Znojma, jedná se o náhradních termínech.
Zatím nebyl ur!en termín záv#re!ného kola  boj" o medaile. Jako vhodné se jeví:
9.5.2016  nevýhodou je, e se 8.5. hraje finále extraligy
14.5. nebo 15.5. 2016  je tam výjezd U17

3,!DOROSTENECKÁ!EXTRALIGA
Z p"vodn# p$ihláených osmi tým" se nejd$íve odhlásil Kolín. Byla zm#n#na termínová listina.
Pak dolo k odhláení %eských Bud#jovic a znovu se m#nila TL. P$esto se poda$ilo sout#
úsp#n# rozb#hnout a vy$eit p$esuny utkání.

4,!STARÍ!ÁCI!U16
Rozb#hnuta celostátní sout# a po drobných zmatcích i sout# Slezská Ostrava (SO).
V celostátní sout#i odloeny dva zápasy Kolína.
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5,!MLADÍ!ÁCI!U13
Dob$e fungují vechny sout#e. Z celostátní se odhlásily %eské Bud#jovice, byla upravena TL
zruením jednoho kola a p$esunutím zápas".

6,!MINIÁCI!U11
Skupiny A-D a SO fungují bez problém", vypadá to, e regionální model se osv#d!uje.
Nemám blií informace o skupin# Stará B#lá, na netu po$ád tato skupina je, ale výsledky
tam zadávány nejsou.

7,!P%ÍPRAVKA U9
SO funguje celkem bez problém", Stará B#lá stejný p$ípad jako u U11.

Nemám p$esné informace, jak fungují soupisky u MS kraje, podle stavu st$elc" a ze zápis"
ale usuzuji, e $ádná registrace jet# neprob#hla.
STK p$ipravuje vypsání výb#rových $ízení na po$ádání finálových dn", s výjimkou mladích
ák", kde bude po$adatelem MS kraj.

Za STK: Ji$í uhaj, p$edseda
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Koncept nového systému øízení rozhodèích
Analýza aktuálního stavu rozhodèích v ÈR
Stav rozhodèích a KR
KR v záøí 2015 evidovala ve svém systému 33 rozhodèích:
- 11 rozhodèích s tøídou D
- 7 rozhodèích s tøídou C
- 5 rozhodèích s tøídou B
- 9 rozhodèích s tøídou A
V ÈR pùsobí 3 rozhodèí + 1 slovenský rozhodèí s klasifikací IKF.
Reálnì aktivních rozhodèích je cca 27  z toho 9 rozhodèích je mladích 18 let (vichni tøída D).
V posledních 3 letech dolo ke zvýení poètu aktivních rozhodèích o cca 3-5 osob (10-20 %).

Hlavní problémy v organizaci rozhodèích
- rozhodèí nechtìjí pískat, protoe se k nim trenéøi a hráèi chovají neurvale, køièí na nì a
nadávají jim (zejména problém u mladých a ménì zkuených rozhodèích  demotivující pro
dalí práci)
- rozhodèí nechtìjí pískat, protoe upøednostòují jiné sportovní role
- rozhodèí nemají zpìtnou vazbu na svoje výkony  nevidí progres v klasifikaèním systému
- KR je poddimenzovaná a nezvládá plnit své základní role

Komise rozhodèích
Stávající systém fungování KR, systém odmìn, vzdìlávání a zvyování výkonnosti rozhodèích byl
shledán jako nedostaèující. KR má 3 èleny, aktivní jsou vak pouze 2. KR ji v minulosti navrhovala
pouívání delegátù, nicménì dosud nebyla schopná tento koncept realizovat z dùvodu
nedostateèných kapacit (nejlepí rozhodèí musí pískat, nemají èas hodnotit).

Rozhodèí a kluby
Rozhodèí jsou vázání na klub. V klubu mají dalí role  hráè, trenér, hráè reprezentace. Tyto role
preferují pøed rolí rozhodèího. Tento fakt je aktuálnì nejvìtí pøekákou v procesu nominace
rozhodèích a jejich vzdìlávání.
Z celkového poètu 27 aktivních rozhodèích pouze 6 rozhodèích neupøednostòuje jiné klubové role.
Kluby nejsou nijak motivovány vychovávat vlastní rozhodèí. Nedostávají ani finanèní motivaci na jejich
výchovu ani negativní motivaci v pøípadì absence rozhodèích v klubu.
Brno - NL
3
Brno, KK
6 (5 aktivních)
Kolín, VKC
2
Kutná Hora
4
Náchod, PKC
8 (5 aktivních)
Prostìjov, SK RG
3
enov, KC Z
1 (0 aktivních  pouze pøíleitostná výpomoc)
Tábor
1 (0 aktivních  pouze pøíleitostná výpomoc)
bez pøíslunosti
4 (3 aktivní)

Kluby bez rozhodèích:
È. Budìjovice
Znojmo
nìkolik aktivních rozhodèích, ádný nemá oficiálnì udìlenou licenci,
neabsolvoval semináø
Ostrava
vechny kluby

Povaujeme za nezbytné konstatovat, e a na nìkolik výjimek jsou nejlepí rozhodèí v ÈR zároveò
velmi dobrými hráèi. Je to dáno jejich citem pro hru i veobecným sportovním talentem (pohyb po
høiti). Tento fakt nelze opomenout pøi hledání vhodného systému klasifikace rozhodèích.
Z tohoto dùvodu KR nedoporuèuje oddìlit v souèasnosti systém vyhledávání rozhodcovských talentù
od klubù a hráèù. Tento oddìlený systém je moný pøi irí èlenské základnì (napø. fotbal), ale
v malém sportu není realizovatelný.

Motivace rozhodèích
- profesní motivace  baví mì pískat, chci pískat a chci pískat co nejvyí soutì, tøeba i
mezinárodní
- finanèní motivace  je to dobrá brigáda (zejména mladí rozhodèí do 18 let)
- nucená motivace  nìkdo to dìlat musí a klub to po mì chce
Kreditový systém zavedený v roce 2012 Martinem Uherkou nefunguje  KR ho nezvládá udrovat.
Kreditový systém dával pouze statistické mìøítko rozhodèích, nevypovídal o jeho výkonnosti.

Systém odmìòování rozhodèích
Odmìny jsou vypláceny klubem, svaz není do vyplácení odmìn zapojen. Odmìny jsou vypláceny dle
tøídy rozhodèího, soutìe a role rozhodèího (hlavní / asistent). Systém byl vyhodnocen jako vhodný
pro finanèní motivaci rozhodèích pro zvyování jejich kvalifikace. Tento motivaèní faktor se ale ukazuje
jako nepodstatný.
Stávající systém odmìòování rozhodèích (resp. zdaòování odmìn rozhodèími) neodpovídá daòovým
pøedpisùm ÈR.

Nominace rozhodèích na utkání
KR nominuje rozhodèí na utkání vdy ve dvou stupních:
1) na zaèátku a v polovinì sezóny
2) kadý týden ovìøuje aktuální stav termínové listiny, omluvenek a upravuje nominace
Oba kroky jsou velmi èasovì nároèné. Krok 1) proto, e kadý rok opakovanì dochází ke zmìnám
termínové listiny. Kadá taková zmìna, odhláení drustva nebo zmìna herního schématu znamená
pro KR revidovat valnou èást nominací ve vech soutìích, protoe zmìny TL nereflektují konflikt
hráèských, trenérských a rozhodcovských rolí. Tyto role ale musí KR zohledòovat.

Systém vzdìlávání rozhodèích
KR rozhodèích není schopna realizovat systém 2 a více semináøù roènì. Semináøe pro zaèáteèníky
jsou vdy spojené s ÈP ákù, semináøe pro pokroèilé se nedaøí zrealizovat.
V pøípadì, e se semináø uskuteèní, je na nìm jen velmi malá úèast. Na semináøích spojených s ÈP
ákù není dostatek èasu a prostoru vìnovat se teoretickému vzdìlávání  znalost øádù, pravidel a
signálù. Uèí se pouze praxí.
Hlavním problémem je nutnost propojit organizaci semináøe s dostatkem figurantù pro simulaci
herních situací.

Strategie rozhodèích 2018
Na základì analýzy stávajícího stavu a plánù rozvoje korfbalu v ÈR stanovuje KR následující cíle pro
rozvoj základny rozhodèích (KPI  Key Performance Indicators):
- 50 aktivních rozhodèích
- 6 ELITE rozhodèích, kteøí budou rozhodovat výhradnì ÈKE (vysvìtleno níe)
- 5 IKF rozhodèích (z toho 1 ena)
- 5 aktivních èlenù KR
Datum vyhodnocení naplnìní strategických cílù (KPI): 1. 9. 2018.
Ke splnìní stanovených cílù je nutné uskuteènit následující kroky:
1) Komise rozhodèích
Komise rozhodèích se musí naprosto nezbytnì a v nejblií dobì rozrùst na 3-5 aktivních èlenù. Jejich
role by mìly být následující:
1. základní nominace rozhodèích na utkání
2. týdenní aktualizace nominací  potvrzování
3. vedení klasifikace rozhodèích (náhrada za kreditový systém)  evidence aktivity, vybavení
rozhodèích
4. pøíprava a vedení vzdìlávacích semináøù rozhodèích
5. hodnocení rozhodèích / vedení delegátù
+ øízení IKF rozhodèích
Tato podmínka je naprosto nezbytnì nutná. Bez jejího splnìní nebude moné ani splnìní
stanovených cílù. Je plnì v kompetenci pøedsedy KR ve spojení s VV ÈKS, aby splnìní podmínky
zajistil.
KR dává ke zváení VV, zda nevytvoøit jednotný systém odmìòování èlenù komisí (nejen komise
rozhodèích).

2) Rozhodèí a kluby
Cílem systému je omezit vazbu mezi rozhodèími a kluby. Jedním z cílù je mít 8 ELITE rozhodèích,
kteøí nebudou v klubu plnit jiné role, ne rozhodcovské nebo funkcionáøské (tj. nebudou hráèi a
trenéøi).
Skuteènost, zda klub bude mít svoje rozhodèí nebo ne, záleí èistì na klubu. Níe stanovený systém
odmìòování rozhodèích motivuje klub k tomu, aby si vychovával vlastní rozhodèí.

3) Motivace rozhodèích
KR chce v maximální moné míøe vyuít fenoménu profesní motivace rozhodèích k zvýení jejich
poètu a úrovnì. Z toho dùvodu navrhujeme zavedení nové klasifikace rozhodèích a náhrady
kreditového systému v jeho zjednoduené podobì.
Nový klasifikaèní systém:
Tøída E (Elév)
- rozhodèí bez úèasti na semináøi
- smí pískat výhradnì utkání Mini a ML domácího klubu
- je vìcí klubu, zda a jak jej získá a motivuje
- KR rozhodèí tøídy E neeviduje

Tøída D
- rozhodèí absolvoval min. 1 semináø
- min. poèet utkání / rok: 8
- soutìe: pouze Mini a ML
- rozhodèí mùe být mladí 18 let
Tøída C:
- rozhodèí starí 18 let
- min. poèet utkání / rok: 12
- min. 1 rok praxe
- soutìe: Mini, ML, ST, ÈDKE
- rozhodèí se zúèastní min. 1 semináøe / rok
- o pøesunu z tøídy D do tøídy C nerozhoduje KR, ale dìje se automaticky splnìním výe
uvedených kritérií
Tøída B:
- rozhodèí starí 18 let
- min. poèet utkání / rok: 16
- min. 2 roky praxe
- soutìe: vechny (po zavedení tøídy ELITE vechny s výjimkou ÈKE)
- rozhodèí se zúèastní min. 1 semináøe / rok
- o pøesunu z tøídy C do tøídy B rozhoduje KR na základì pozorování a hodnocení rozhodèího
Tøída A:
- rozhodèí starí 18 let
- min. poèet utkání / rok: 16
- min. 2 roky praxe
- soutìe: vechny vèetnì ÈKE
- rozhodèí se zúèastní min. 1 semináøe / rok
- splnìní fyzických kritérií (testù) pøed sezónou
- o pøesunu z tøídy B do tøídy A rozhoduje KR na základì pozorování a hodnocení rozhodèího
Tøída ELITE (platná nejdøíve od 1. 9. 2016, spíe ale od 1. 9. 2017)
- rozhodèí nemá jiné role v klubu (hráè, trenér) - (KR si vyhrazuje právo udìlit výjimku pro hráèe
nebo niích soutìí (1. ÈKL), pokud budou evidentnì pøednostnì vykonávat èinnost
-

rozhodèího).
rozhodèí má ivnostenský list na výkon èinnosti rozhodèího
rozhodèí rozhoduje POUZE utkání ÈKE (pøíp. KLR)  jeho dalí rozhodcovská aktivita v jiných
soutìích je èistì na nìm
rozhodèímu jsou odmìny vypláceny z prostøedkù ÈKS

V pøípadì, e rozhodèí nesplní kteroukoliv z nutných podmínek pro udrení dané tøídy, automaticky se
mu sniuje licence o 1 stupeò.
V pøípadì, e rozhodèí bìhem 1 roku neodpíská ádné utkání, automaticky ztrácí

4) Systém odmìòování rozhodèích
Systém odmìòování rozhodèích ji nebude nadále závislý a tøídì rozhodèích, protoe zápas je stejnì
nároèný pro rozhodèího tøídy A, jako tøídy C. Cílem je, aby vyí soutìe rozhodovali pouze rozhodèí
s dostateènou kvalifikací.

Odmìna za utkání
Ostatní
seniorské
soutìe
(LR+1.ÈKL)

ÈKE

ÈDKE

Hlavní rozhodèí

800

600

500

Asistent rozhodèího

300

300

300

Starí áci

Mladí áci Miniáci

250

*200

*150

* doporuèená výe odmìny
Cestovné
K odmìnì za utkání se dále budou vyplácet náklady na cestovné:
- v pøípadì cesty autem: 2,50 Kè / km
- v pøípadì cesty hromadnými prostøedky na základì cestovního dokladu (ten musí rozhodèí
odevzdat, pøípadnì jeho kopii poslat po ukonèení cesty e-mailem poøadateli utkání (daòový
doklad)).
Stravné
Stravné se nebude vyplácet. Èástka za utkání a za cestovné dostateènì kompenzuje èas strávený na
cestì.
Daòová souvislost
Pøíjem za èinnost rozhodèího v pøípadì, e není uzavøena smlouva o provedení práce a rozhodèí
nemá L, je povaován za pøíjem z výkonu nezávislého povolání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2
písm. c) ZDP. Souèástí zdaòovaných pøíjmù budou rovnì vyplacené náhrady cestovních výdajù. V
pøípadì vyplacení náhrady za pouití motorového vozidla se dané vozidlo stává pøedmìtem silnièní
danì dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) bod 2 ZSD.
Vzhledem k novým poznatkùm ohlednì nutnosti zdaòování odmìn rozhodèích KR navrhuje
následující postup:
- Vichni rozhodèí budou upozornìni, e jsou povinni vyplacené odmìny øádnì zdaòovat. ÈKS
pro tento úèel pøipraví metodický pokyn pro zpracování daòového pøiznání.
- Rozhodèí, kteøí svou èinnost budou vykonávat na základì L, øeí zdaòování odmìn dle
zákonù pøedpisù pro podnikatele.
- Zdaòování odmìn je èistì vìcí rozhodèího, ÈKS se v této oblasti nebude nijak angaovat a
vekeré dùsledky v pøípadì nesplnìní této povinnosti jdou k tíi rozhodèího. Toto riziko a
zvýená pracnost je kompenzované zvýením odmìny pro rozhodèího.

Pozn.: Vzhledem k faktu, e je nutné zdaòovat i cestovné a stravné, je moné navrhnout jetì vyí
odmìnu za utkání, která by u v sobì zahrnovala dobu strávenou na cestì a náklady na dopravu. Ale
tento systém by byl nespravedlivý, protoe by zvýhodòoval rozhodèí, kteøí cestují kratí vzdálenost.
Z výe uvedených dùvodù nebude KR rozhodèích nominovat na utkání rozhodèí mladí 18 let, protoe
by bylo problematické jejich zdaòování. Jejich nominace a vyplacení pøípadné odmìny bude èistì vìcí
domácího klubu v soutìích Mini a ML.
Rozhodèí tøídy ELITE vyplácí ÈKS dle zvlátního pøedpisu  smlouvy o spolupráci.
Rozhodèí vykazuje svou èinnost mìsíèními výkazy a zasílá fakturu.

Podpora ÈKS
ÈKS bude rozhodèí v jejich èinnosti podporovat materiální formou. Toto vybavení je dalí formou
motivace rozhodèích pro dlouhodobou práci.
Kadý rozhodèí pøi získání pøísluné licence obdrí (jednorázovì) vybavení  jednotné obleèení:
Tøída E  bez podpory
Tøída D  1 èerné trièko s nápisem ROZHODÈÍ; píalka
Tøída C  1 sada - dres + trenýrky (suknì); píalka; praporek
Tøída B  2 sady - dres + trenýrky (suknì)
Tøída A  tepláková souprava jednorázovì; 1 sada kadý rok  dres + trenýrky (suknì)
Tøída ELITE  stejnì jako tøída A
KR vytvoøí seznam potøebného materiálu a bude jej 1x roènì nakupovat z prostøedkù ÈKS a
distribuovat.

5) Nominace rozhodèích na utkání
Komise rozhodèích nominuje rozhodèí na utkání. Nominace zveøejòuje vdy k 1. 9. a k 1. 12.
pøísluného roku na základì platné termínové listiny pøedloené STK. Termínová listina musí být KR
doruèena z STK nejpozdìji 15.8, její aktualizace pro zbytek sezóny pak k 30. 11. pøísluného roku.
KR nominuje rozhodèí pouze pro tyto soutìe:
- dospìlí (ÈKE, KLR, 1. ÈKL)
- dorostu (CDKE)
- starí áci (ST)
Rozhodèí pro soutìe mladích ákù (ML) a miniákù (Mini) nominuje a zajiuje vdy domácí klub.
Je èistì na jeho rozhodnutí a dohodì s rozhodèím, zda rozhodèím vyplatí za tato utkání odmìnu.
V pøípadì, e klub nemá vlastního rozhodèího, musí si sám sjednat a dohodnout rozhodèího z jiného
klubu.
Odmìny stanovené KR pro tyto soutìe jsou orientaèní/ doporuèené a klub se jimi nemusí øídit.
Nominace na utkání ÈKE
Na utkání ÈKE nominuje komise rozhodèích výhradnì rozhodèí tøídy A+B (po zavedení tøídy ELITE
výhradnì tøídy ELITE + A). Pro tato utkání nominuje stabilní dvojice, které spolu budou pískat celou
sezónu. KR si vyhrazuje právo v této dvojici urèit hlavního rozhodèího a asistenta.
V dalích sezónách je moné podle poètu a kvalifikace rozhodèích stanovit stabilní dvojice i pro dalí
soutìe.

Tento systém nominací KR uplatòovala ji v letoním roèníku, vèetnì nominací stabilních dvojic na
utkání ÈKE. Vzhledem k opodìnému startu soutìe nelze dopady této snahy hodnotit. Cílem je
stabilizovat výkony rozhodèích v nejvyí soutìi a zároveò motivovat rozhodèí niích tøíd usilovat o
postup. Dvojice by mìly zùstat stabilní na celý 1 soutìní roèník, po jeho skonèení se mohou vytvoøit
dvojice nové.
Nevýhody nového systému:
- talentovaní rozhodèí ve vìku do 18 let nemají monost pískat ST ani být tøeba asistenty
zkuenìjímu rozhodèímu ve vyí soutìi (v souèasnosti se tento problém týká cca 2-3
rozhodèích). Soutì ST tak bude obtíné obsadit z dùvodu nedostatku rozhodèích.
- není moné v prùbìhu soutìe vyzkouet talentovaného rozhodèího v ÈKE

6) Systém vzdìlávání rozhodèích
Varianta A) KR uspoøádá kadý rok min. 2 semináøe mimo soutìní sezónu a 1 soustøedìní/ semináø
rozhodèích tøídy ELITE, A, B a C v prùbìhu soutìe.
Varianta B) Vzdìlávání rozhodèích pøímo v klubech. KR rozhodèích by 1-2 èleny, kteøí by na vyádání
klubu uspoøádali semináø pøímo v klubu. Tento lokální semináø by se musel uspoøádat ve spojení
s turnajem nìkteré z ákovských kategorií. Problém této varianty je jednak èasová nároènost na
kolitele (kolení nìkolikrát roènì) a dále nutnost, aby teoretická èást kolení mìla min. 3-4 hodiny
pøed turnajem a následnì min. 2 hodiny po turnaji.
Vichni rozhodèí se musí zúèastnit min. 1 akce / rok. V pøípadì, e toto kritérium nesplní, bude jim o 1
stupeò sníena licence.
Semináøe mimo sezónu pro zaèínající rozhodèí by se konaly ve spojení s turnajem Èeského poháru
ákù, pøípadnì jiného lokálního turnaje dìtské kategorie.
Semináøe pro rozhodèí tøídy Elite, A, B a C by se konaly ve spojení se soustøedìními reprezentace a
mezinárodními utkáními. Pøedpokládáme, e by se tohoto soustøedìní úèastnil min. 1 zahranièní
pièkový rozhodèí z NED nebo BEL. Pøedbìnì byla tato varianta konzultována a odsouhlasena
s Ronaldem Buisem a Keesem Pietersem (oba mnohonásobní rozhodèí finále nizozemské ligy). Oba
oèekávají pozvání na konkrétní termín, dle toho se vyjádøí k úèasti. Oba tuto monost vítají.
Souèástí semináøe rozhodèích nejvyí tøídy bude pro rozhodèí tøídy ELITE a A fyzický test dle NED
nebo BEL metodiky. V pøípadì nesplnìní testu rozhodèí ztratí oprávnìní rozhodovat nejvyí soutì.
Funkce delegáta
Nedílnou souèástí vzdìlávání rozhodèích je poskytování pøímé zpìtné vazby po utkání.
Tuto zpìtnou vazbu by mìl zajistit:
a) delegát utkání - oficiální
b) zkuenìjí rozhodèí ménì zkuenému  neoficiální, neplacená
Pro zajitìní èinnosti delegátù je nutné:
- nastavit systém odmìn delegátùm  odmìny vyplácí ÈKS
o delegát musí mít L na èinnost rozhodèího a vzdìlávání rozhodèích + smlouvu s ÈKS
o odmìna se vyplácí na základì smlouvy a výkazu práce
o podkladem pro výplatu odmìny by byl vyplnìný zápis o výkonu rozhodèího, který
rozhodèí odevzdá spolu s výkazem odvedené práce 1x mìsíènì.
- KR navrhuje odmìnu ve výi 300,- Kè / utkání + cestovní náhrady shodnì, jako pro rozhodèí
Delegát odmìny zdaòuje jako kadá jiný podnikatelský subjekt.
Delegáty na utkání nominuje èlen KR, který má za úkol jejich øízení.
Neoficiální hodnocení a zpìtná vazba poskytnutá zkuenìjím rozhodèím po utkání mùe KR slouit
jako informaèní podklad pro zmìnu klasifikace rozhodèích.

Øízení IKF rozhodèích
Pro získání nominace do listiny mezinárodních rozhodèích je nutné splnit následující podmínky:
- znalost angliètiny na komunikaèní úrovni
- rozhodèí tøídy ELITE, A nebo B
O nominaci na listinu IKF rozhodèích rozhoduje KR 1x roènì  k 1. 9. pøísluného roku. Max. mnoství
IKF rozhodèích je momentálnì 5, pøièem 1 musí být ena. S komisí rozhodèích pøi IKF komunikuje
zodpovìdný èlen KR (pøedseda). Tento èlen také musí být informován o pøípadných nominacích
jednotlivých rozhodèích na akce.
Poplatky za rozhodèí IKF odvádí ÈKS.
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ũĞƓƚĢƐĞǌĂĐŚŽǀĄŶşŵǌŬƵƓĞŶǉĐŚŚƌĄēƽĂŚƌĄēĞŬ͕ƉƌŽŬƚĞƌĠďǇďǇůǇ^ǀĢƚŽǀĠŚƌǇƉƌĂǀĚĢƉŽĚŽďŶĢŬŽŶĐĞŵ
ŬĂƌŝĠƌǇĂƚŝƚŽŚƌĄēŝĂŚƌĄēŬǇďǇƉŽƐƚƵƉŶĢƉƎĞĚĂůŝƐǀĠǌŬƵƓĞŶŽƐƚŝŵůĂĚǉŵĂŽďŵĢŶĂďǇŶĞďǇůĂƚĂŬ
ƌĂĚŝŬĄůŶşĂŶĞďǇůďǇŚŶĞĚ͕ƚĂŬǀĞůŬǉƚůĂŬŶĂŶŽǀĠŵůĂĚĠŚƌĄēĞ͕ũĞůŝŬŽǎƚĞěŵĄŵĞĚŽƐƚǀĞůŬŽƵŵĞǌĞƌƵ
ŵĞǌŝƐƚĂƌƓşŐĞŶĞƌĂĐşĂŵůĂĚŽƵŐĞŶĞƌĂĐş͘\ĞƓşŵƉŽƵǌĞƐƉŽƌƚŽǀŶşƐƚƌĄŶŬƵ͕ĂůĞũĞŵŝũĂƐŶĠ;ŝŬĚǇǎĚŽƚŽŚŽ
ǀƽďĞĐŶĞǀŝĚşŵͿ͕ǎĞƚŽũĞŝǀĞůŬǉƉƌŽďůĠŵƉŽƐƚƌĄŶĐĞĨŝŶĂŶēŶş͘
,ůĂǀŶşƉƎşēŝŶŽƵďǇůŽŶĞǌǀůĄĚŶƵƚşǌĄƉĂƐƵǀĞƐŬƵƉŝŶĢƐEĢŵĞĐŬĞŵ͕ŽŬƚĞƌĠŵũƐŵĞĚůŽƵŚŽĚŽƉƎĞĚƵ
ǀĢĚĢůŝ͕ǎĞďƵĚĞŬůşēŽǀĠŬƉŽƐƚƵƉƵǌĞƐŬƵƉŝŶǇŵĞǌŝƉƌǀŶşŽƐŵŝēŬƵ͘dŽƚŽƵƚŬĄŶşũƐŵĞŶĞǌǀůĄĚůŝǌĞũŵĠŶĂ
ǀŚůĂǀĢ͕ŝŬĚǇǎŶĄƐǀƉƌǀŶşŵƉŽůŽēĂƐĞĚƌǎĞůĂĚŽďƌĄŽďƌĂŶĂ͕ƚĂŬũƐŵĞŶĞďǇůŝƐĐŚŽƉŶŝǀƷƚŽēŶĠĨĄǌŝ
ƉƎĞĚǀĠƐƚŶĂƚƌĠŶŽǀĂŶĠǀĢĐŝǌƉƎşƉƌĂǀǇĂŶĞďǇůŝũƐŵĞƐĐŚŽƉŶŝŽĚƐŬŽēŝƚŽǀşĐũĂŬĚǀĂŬŽƓĞ͕ƚĂŬĂďǇĐŚŽŵ
ƐĞƵŬůŝĚŶŝůŝĂƉƎĞĚǀĄĚĢůŝŶĂƓŝŚƌƵǌƉƎşƉƌĂǀǇ͘ĚĞƐĞƵŬĄǌĂůŽ͕ǎĞŶĄŵĐŚǇďşŶĢũĂŬǉƉƎŝƌŽǌĞŶǉůşĚƌ͕ŬƚĞƌǉ
ďǇƚŽǀǌĂůǀƚĢĐŚƚŽĐŚǀşůşĐŚŶĂƐĞďĞĂĚĂůũŝƐƚŽƚƵǌďǇƚŬƵƚǉŵƵ;ƚǇƉǇũĂŬŽsĂĐƵůşŬ͕ĂƵŵĂŶŶ͕<ŽůĄƎŽǀĄͿ͘
dĂŬŽǀĠŚƌĄēĞǀƚƵƚŽĐŚǀşůŝŶĞŵĄŵĞĂƚŽƚŽƐĞŶĞĚĄŶĂƚƌĠŶŽǀĂƚ͕ƉƌŽƚŽƐĞŶĄƓƚǉŵƉƌĞǌĞŶƚŽǀĂůŝ
ǀƉƎşƉƌĂǀĢƐŽƵŚƌŽƵĐĞůĠŚŽƚǉŵƵ͘ŽǎǀĞůŵŝĚŽďƎĞƉƎĞĚǀĄĚĢůǀƉƎşƉƌĂǀĢ͕ũĂŬƐ,ŽůĂŶĚƐŬǉŵǀǉďĢƌĞŵ͕
ƚĂŬǌĞũŵĠŶĂǀƵƚŬĄŶşĐŚƐŶŐůŝş͕ĂůĞƐĂŵŽǌƎĞũŵĢƚĂĚǇŶĞďǇůƚĞŶŚůĂǀŶşƉƐǇĐŚŝĐŬǉƚůĂŬƌŽǌŚŽĚƵũşĐşŚŽ
ƵƚŬĄŶş͘

:ĞĚŶŽƚůŝǀĠǌĄƉĂƐǇ͗
,ŽůĂŶĚƐŬŽ

ͲǀƉƌǀŶşĐŚϭϱŵŝŶƵƚĄĐŚǀĞůŵŝĚŽďƌĄĂŐƌĞƐŝǀŶşŽďƌĂŶĂ
Ͳ

DĂěĂƌƐŬŽ

ͲǀŽďƌĂŶĢũƐŵĞŵĢůŝǌĞǌĂēĄƚŬƵƉƌŽďůĠŵƐĂŐƌĞƐŝǀŶşŵƚůĂŬĞŵĚŽŬŽƓĞĂ
ǀŬŽŶĐĞŶƚƌĂĐŝǀďůşǌŬŽƐƚŝŬŽƓĞ;ƉŽĚŽƐŬŽŬƵĂƚĚͿ
Ͳ

EĢŵĞĐŬŽ

ǀƷƚŽŬƵƐůŝďŶĠƉƌǀŶşƓĂŶĐĞ͕ĂůĞŶĞďǇůǇũƐŵĞƐĐŚŽƉŶŝĚŽƐŬŽēŝƚĂƉƎŝƉƌĂǀŝƚĚƌƵŚŽƵ
ƓĂŶĐŝ͕ƉƎşƉĂĚŶĢŵşƚǀşĐĞƐƚƎĞůǀũĞĚŶŽŵƷƚŽŬƵ


ǀƷƚŽŬƵǌĞǌĂēĄƚŬƵƚƌĄƉĞŶş͕ũĞůŝŬŽǎŶĞĨƵŶŐŽǀĂůĂĚŽďƎĞƉƎşƉƌĂǀĂ͕ƚĂŬĂďǇĐŚŽŵ
ĚŽŬĄǌĂůŝŶĞƷƐƉĢƓŶǉƐƚƎĞůĞĐŬǉƉŽŬƵƐĚŽƐŬŽēŝƚĂǀǇƚǀŽƎŝƚƐŝĚƌƵŚŽƵƓĂŶĐŝ͘dŽƐĞŶĄŵ
ƉŽĚĂƎŝůŽǀƉƌƽďĢŚƵƵƚŬĄŶşƉŽĚƐƚĂƚŶĢǌůĞƉƓŝƚĂƚşŵũĞĚŶŽǌŶĂēŶĢDĂěĂƌǇƉƎĞŚƌĄůŝ


ͲǀŽďƌĂŶĢǀƉƌǀŶşŵƉŽůŽēĂƐĞǀĞůŵŝĚŽďƌǉ͕ĂůĞǀĞĚƌƵŚĠŵƉƎŝƓůŝĐŚǇďǇ͕ĂůĞŚůĂǀŶĢ
ũƐŵĞƐŝƉƎĞƐƚĂůŝǀĢƎŝƚ͕ĂƚĂŬũƐŵĞŶĞďǇůŝĂŐƌĞƐŝǀŶşĂďůşǌŬŽƵƐƚƎĞůĐƽ͕ĐŽǎǀĞĚůŽŬŶĂƓĞŵƵ
ŶĞũŚŽƌƓşŵƵƉƎĞĚƐƚĂǀĞŶşǀŽďƌĂŶŶĠēĄƐƚŝǌĂĐĞůǉƚƵƌŶĂũŝƉƎşƉƌĂǀƵ

Ͳ

ǀƷƚŽŬƵŶĄŵĐŚǇďĢůƉŽŚǇď͕ŬĂǎĚǉƐƉşƓēĞŬĂů͕ǎĞŶĢĐŽǀǇŵǇƐůşĂǌĂŬŽŶēşƚĞŶĚƌƵŚǉ
ŵşƐƚŽƚŽŚŽĂďǇƚŽǀǌĂůŶĂƐĞďĞĂǌĂŬŽŶēŝů͕ĂŝŬĚǇǎŶĄƐǀƉƌǀŶşŵƉŽůŽēĂƐĞĚƌǎĞůĂ
ŽďƌĂŶĂ͕ƚĂŬũƐŵĞŶĞĚŽŬĄǌĂůŝƐĞǀƷƚŽŬƵǌŬůŝĚŶŝƚĂŚƌĄƚƐǀŽũŝŚƌƵǌƉƎşƉƌĂǀǇǀŚůĂǀĢ
;ƉƐǇĐŚŝŬĂ͕ŶĞƌǀŽǌŝƚĂͿũƐŵĞƚŽƚŽƵƚŬĄŶşǀƽďĞĐŶĞǌǀůĄĚůŝ


:Z



ͲũĂƐŶĠĂƉŽǀŝŶŶĠǀşƚĢǌƐƚǀşǀǌŚůĞĚĞŵŬĞŬǀĂůŝƚĢƐŽƵƉĞƎĞ
Ͳ

ƉŽĐŚǀşůŝŚƌĄēŝǌũŝƐƚŝůŝŬǀĂůŝƚƵƐŽƵƉĞƎĞĂƚşŵƉĄĚĞŵƐŝǀĢƎŝůŝĂƉƎĞĚǀĞĚůŝƐƚĂŶĚĂƌĚŶş
ŚƌƵ


WŽƌƚƵŐĂůƐŬŽ

ͲǀƚŽŵƚŽƵƚŬĄŶşũƐĞŵƉŽƐƚĂǀŝůƐĞƐƚĂǀƵƐŚƌĄēŝ͕ŶĂŬƚĞƌǉĐŚďƵĚĞƌĞƉƌĞǌĞŶƚĂĐĞƐƚĂǀĢƚ
ǀďƵĚŽƵĐŶƵ͕ƚĂŬǎĞũƐĞŵŶĞĐŚĂůƐĞĚĢƚƐƚĂƌƓşŚƌĄēĞ͕ŬƚĞƎşũƐŽƵƐĐŚŽƉŶŝƌĞƉƌĞǌĞŶƚŽǀĂƚ
ǀǌŚůĞĚĞŵŬǀĢŬƵŵĂǆ͘ϮƌŽŬǇ
Ͳ
Ͳ

ŽďƌĂŶĂǀĞůŬǉƉƌŽďůĠŵƵďƌĄŶŝƚƉŽŚǇďĚŽŬŽƓĞ;ĚŽŶĄƓŬǇͿ͕ŵŽĐŝŶĚŝǀŝĚƵĄůŶşĐŚĐŚǇď
ǀƷƚŽŬƵǀĞůŬǉƉŽēĞƚǌƚƌĄƚďĞǌƐƚƎĞůŝ͕ƷƚŽŬǇďǇůǇŚŽĚŶĢŶĞǀǇƌŽǀŶĂŶĠĚŽďƌĠƐĞ
ƐƚƎşĚĂůǇƐǀĞůŵŝƓƉĂƚŶǉŵŝďĞǌƐƚƎĞůŝ


ƵƐƚƌĄůŝĞ

ͲŽďƌĂŶĂĂǎŶĂŵĞŶƓşƉŽēĞƚŝŶĚŝǀŝĚƵĄůŶşĐŚĐŚǇď͕ǀĞůŵŝĚŽďƌĄ
Ͳ

ǀƷƚŽŬƵũƐŵĞŵĢůŝŽďƌŽǀƐŬǉƉƌŽďůĠŵƐƉƌŽƐƚŽƌĞŵ͕ǀǌŚůĞĚĞŵŬǀĞůŝŬŽƐƚŝŚĂůǇũƐŵĞ
ŚƌĄůŝŚŽĚŶĢĚĂůĞŬŽŽĚŬŽƓĞ͕ĂůĞŚůĂǀŶĢŬĚǇǎƵǎũƐŵĞƐŝǀǇƉƌĂĐŽǀĂůŝƓĂŶĐĞĂďǇůŽ
ũŝĐŚƐƚƌĂƓŶĢŵŽĐ͕ƚĂŬũƐŵĞŶĞďǇůŝƐĐŚŽƉŶŝũĞƉƌŽŵĢŶŝƚ͕ĂƚĂŬũƐŵĞŵƵƐĞůŝ
ƌŽǌŚŽĚŽǀĂƚĂǎǀĚƌĂŵĂƚŝĐŬĠŬŽŶĐŽǀĐĞ


WŽƌƚƵŐĂůƐŬŽ

ͲŽďƌĂŶĂǀĞůŵŝĚŽďƌĄ͕ĚŽŬĄǌĂůŝũƐŵĞƉƎĞƐŶĢƐƉůŶŝƚƉŽǎĂĚŽǀĂŶĠƷŬŽůǇũĞĚŶŽƚůŝǀǉĐŚ
ŚƌĄēƽ
Ͳ






ǀƷƚŽŬƵĚŽϯϱŵŝŶǎĂůŽƐƚŶĠƉƎĞĚƐƚĂǀĞŶş͕ǌĂĐŽǎƐǀĢĚēŝůŽƉŽƵǌĞϱŬŽƓƽ͕ŶĞĚŽŬĄǌĂůŝ
ũƐŵĞƐŽƵƉĞƎĞĚůĞƉŽŬǇŶƽƌŽǌŚǉďĂƚĂǀǇƚǀĄƎĞƚƐŝƉŽǎĂĚŽǀĂŶĠƓĂŶĐĞĂŬĚǇǎƵǎũƐŵĞ
ŶĢũĂŬŽƵƓĂŶĐŝŵĢůŝ͕ƚĂŬũŝŶĞĚŽŬĄǌĂůŝǀǇƵǎşƚĂƉŽƐůĞĚŶşĐŚϭϱŵşŶƉƎŝƓĞůǌůŽŵĂǌĂēĂůŝ
ũƐŵĞŚƌĄƚŚƌƵ͕ŬƚĞƌŽƵũƐĞŵǀŝĚĢůǀƉƎşƉƌĂǀĢ͕ǀƓŝĐŚŶŝĐŚƚĢůŝǌĂŬŽŶēŽǀĂƚ͕ďǇůŽƚĂŵ
ŚŽĚŶĢƉŽŚǇďƵĂŶĂũĞĚŶŽƵŚƌĄēŝŚƌĄůŝƐƵǀŽůŶĢŶŽƵŚůĂǀŽƵĂĚŽŬĄǌĂůŝǌĄƉĂƐ
ĨĂŵſǌŶĢŽƚŽēŝƚ

WƎşƉƌĂǀĂ͗
WůĄŶƉƎşƉƌĂǀǇďǇůǀĞůŵŝĚŽďƌǉ͕ƐƚƎşĚĂůŝũƐŵĞŬůĂƐŝĐŬĄƐŽƵƐƚƎĞĚĢŶşƐƚĢŵŝŚƌĂĐşŵŝ͕ŬĚĞũƐŵĞŵĢůŝǀĞůŵŝ
ĚŽďƌĠƐŽƵƉĞƎĞ,ŽůĂŶĚƐŬǉǀǉďĢƌ͕ŶŐůŝŝŝWŽůƐŬŽ͘sƉƎşƉƌĂǀĢũƐŵĞƐĞŽƉƌŽƚŝůŽŸƐŬƵƵǎǀşĐĞƐŽƵƐƚƎĞĚŝůŝŶĂ
ƐĞŚƌĄŶşũĞĚŶŽƚůŝǀǉĐŚēƚǇƎĞŬ;ĚǀŽũŝĐͿĂƚǉŵŽǀŽƵŝŝŶĚŝǀŝĚƵĄůŶşŽďƌĂŶƵ͕ũĞůŝŬŽǎǀƓŝĐŚŶŝŚƌĄēŝƵǎďǇůŝ
ƉƎŝƉƌĂǀĞŶŝƉŽĨǇǌŝĐŬĠƐƚƌĄŶĐĞĂƚŽƚŽũƐŵĞŶĞŵƵƐĞůŝƎĞƓŝƚ͘ĄůĞũƐĞŵďǇůƐƉŽŬŽũĞŶ͕ǎĞŚƌĄēŝƉƌĂĐŽǀĂůŝŝ
ƐĂŵŝŶĂƐŽďĢĂǀǌĄǀĢƌĞēŶĠĨĄǌŝũĞƓƚĢĂďƐŽůǀŽǀĂůŝƐƉŽůĞēŶĠƚƌĠŶŝŶŬǇ͘:ĞĚŝŶǉŵƉƌŽďůĠŵĞŵďǇůŽŶĂ
ǌĂēĄƚŬƵĚŽƐƚŽŵůƵǀĞŶĞŬĂƉĂŬũŝǎǀƉƎşƉƌĂǀĢƉƎşƐƚƵƉĚǀŽƵŵůĂĚǉĐŚŚƌĄēƽ;sĞƐĞůǉĂ,ĂǀůŽǀĄͿ͘dşŵ
ƉĄĚĞŵũƐŵĞĐĞůŽƵƉƎşƉƌĂǀƵƉƌĂĐŽǀĂůŝǀƵǎƓşŵŬĄĚƌƵ͕ŶĞǎũƐĞŵƉŽēşƚĂů͘

ĄǀĢƌ͗
Ͳ
Ͳ

Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

ƚĞŶƚŽƚƵƌŶĂũďǇůŽũĞĚŶŽŵǌĄƉĂƐĞ͕ŬƚĞƌǉũƐŵĞŶĞǌǀůĄĚůŝ͕ĂůĞďǇůŽŝĚƽůĞǎŝƚĠŽƚŽēĞŶş
ǌĄƉĂƐƵŽϵ͘ŵşƐƚŽƐWŽƌƚƵŐĂůƐŬĞŵ͕ǎĞƚŽŚƌĄēŝŶĞǀǌĚĂůŝ
ũĞůŝŬŽǎƐĞŶĞƉŽƐƚŽƵƉŝůŽŶĂ^ǀĢƚŽǀĠŚƌǇ͕ŶĂǀƌŚƵũŝƷēĂƐƚŶĂDϮϬϭϲ͕ĂďǇƐĞ
ƉƌŽǀĞĚůĂƉŽƐƚƵƉŶĄŽďŵĢŶĂŬĄĚƌƵĂǀǇƵǎŝůŽƐĞƉƎĞĚĄŶşƉƎşƐƚƵƉƵĂƚƌĠŶŽǀĄŶş
ƐƚĂƌƓşĐŚŚƌĄēƽŵůĂĚƓşŵ
ŶŝŬĚŽǌĞƐƚĂƌǉĐŚŚƌĄēƽŶĞŽŚůĄƐŝůŬŽŶĞĐŬĂƌŝĞƌǇ͕ƐƉşƓďǇĐŚƚĢůŝŽĚēŝŶŝƚƚĞŶƚŽǀĞůŬǉ
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Nominace a p!íprava na MS do 23 let v Olomouci
Nominovaní hrá!i:
"ejková Denisa
Hurdálková Denisa
Hurdálková Tereza
Havlová Renata
Ferkovi!ová Tereza
Mostbeková Monika
Ambrosová Nikola
Lorencová Kate#ina
Motáková Anna
Drábková Dominika
Jemelíková Vendula
Kolá#ová Denisa  bude fit 3/2016
Hurdálková Gábina  lé!í koleno, !eká na ortopeda

Vyroubal Alexandr
Galí!ek Petr
Veselý Tomá
Nguyen Patrik
imek Jan
najdr Petr
Marek Michal
ák Jakub
tefák Daniel
Dvorák Filip
Ková# Filip

Harmonogram p#ípravy:
19-20.12. 2015  Kostelec na Hané (zápasy Extraligy)  22 hrá!$
30-31.1. 2016  Kostelec na Hané (zápasy Extraligy)  22 hrá!$
27-28.2. 2016  Kostelec na Hané (zápasy Extraligy)  22 hrá!$
2-3.4. 2016  Kostelec na Hané (zápasy Extraligy)  22 hrá!$
27-29.5.2016  spole!ný výjezd s U17 do Holandska (p#átelské zápasy s r$znými soupe#i)  18 hrá!$
11.-12.6.2016  soust#ed%ní v Kostelci na Hané  18 hrá!$
25.-26.6.2016 - soust#ed%ní v Kostelci na Hané (v!etn% zápas$ se zahrani!ním soupe#em) 16 hrá!$
30.6.-3.7.2016  Olomouc/Kostelec  chce p#ijet holandská reprezentace U19  kone!ná p#íprava se
zápasy  16 hrá!$

Akce v kv%tnu a v !ervnu jsou jet% otev#ené, co se tý!e vyjednávání s potencionálními soupe#i.
B%hem ledna 2016 by m%ly známy vechny podrobnosti.

Reprezentace U17
Realiza ní!tým:
- trenéøi  Jakub Máa, Klára Zábojová, Jakub Bláha
- vedoucí týmu  Zuzana Maòáková
Program: (data u Holandska jsou orientaèní +/- nìjaký den)
1.!soust"ed#ní!!!

4.-6.12.2015

Ostrava

(ú astník$!22+16)

- probìhlo bez vìtích komplikací
- spoleènì s trenéry (TMK)
2.!soust"ed#ní

18.-20.3.2016

Ostrava

(18+18)

- v jednání místo konání, pùvodnì zamýlené má rozmìr haly pouze asi 34x17m a pøi naem
vìtím poètu není úplnì ideální.
- spoleènì s trenéry (TMK)
3.!soust"ed#ní

24.-28.3.2016

Holandsko!!(spole n#!s!U19)!

(12+12)

Zadán termín a poadavky na Edwina Boumana. V okolí Leeuwardenu má nìkolik známých klubù,
které by mìl v nejblií dobì oslovit s naimi poadavky (ubytování, stravování, tréninkové
prostory a oslovení soupeøù pro herní praxi).
4.!soust"ed#ní

13.-15.5.2016

Kostelec!na!Hané!!!!

(18+18)

Zaslána objednávka na ubytování i halu. V hale jetì musíme prostor prodlouit abychom se tam
veli se dvìma skupinama. Dle vèerejího telefonátu se správcem by to nemìl být problém. V
kvìtnu mají dost volno.
5.!soust"ed#ní!!!

26.-29.5.2016

Holandsko,!turnaj!!(moná!spole n#!s!U23)!!!(12+12)

Zadán termín a poadavky na Edwina Boumana. Po konzultaci s Ivo Kracíkem (U23) bychom tento
výjezd pravdìpodobnì opìt spojili. Mìlo by to být zamìøeno více na herní èinnost a úèast na
místním turnaji.

Jakub Máa
trenér reprezentace U17

JEDNACÍ !ÁD VÝKONNÉHO VÝBORU
"ESKÉHO KORFBALOVÉHO SVAZU

Èlánek 1
Základní ustanovení
(1)

(2)
(3)
(4)

Jednací øád Výkonného výboru ÈKS (dále jen VV ÈKS) upravuje pøípravu a svolávání schùzí
VV ÈKS, pravidla jeho jednání a usnáení, zpùsob zabezpeèování kontroly plnìní jeho
usnesení.
VV ÈKS jedná v souladu se Stanovami ÈKS
Výkonný výbor ÈKS je oprávnìn rozhodovat ve vech vìcech, které nejsou tìmito
stanovami, zákonem nebo rozhodnutím Valné hromady ÈKS svìøeny jinému orgánu ÈKS.
Výkonný výbor ÈKS je mimo jiné oprávnìn:
a) pøijímat rozhodnutí a opatøení, která jsou v souladu s rozhodnutími Valné hromady ÈKS
a jiných orgánù ÈKS, v souladu s právními pøedpisy a v souladu s posláním a cíli ÈKS,
b) zajiovat realizaci rozhodnutí a opatøení pøijatých Valnou hromadou ÈKS a jinými
orgány ÈKS,
c) projednávat preventivní doporuèení Revizní komise ÈKS,
d) zpracovávat strategii ÈKS a zajiovat její realizaci prostøednictvím projektù ÈKS,
e) rozhodovat v oblasti organizace ÈKS na základì svìøených úkolù a kompetencí dle
tìchto stanov, pøípadnì v souladu s rozhodnutím Valné hromady ÈKS,
a) zøizovat sekretariát a jmenovat a odvolávat Generálního sekretáøe ÈKS,
b) projednávat a schvalovat Vnitøní pøedpisy ÈKS, vyjma jednacího a volebního øádu Valné
hromady,
c) volit a odvolávat Místopøedsedu ÈKS,
d) zøizovat dle potøeby odborné komise ÈKS a jmenovat jejich èleny, popøípadì místo nich
specialisty. Výkonný výbor ÈKS pøi zøizování odborných komisí ÈKS postupuje tak, e
jmenuje pøedsedu pøísluné komise a po konzultaci s ním ostatní èleny pøísluné
komise,
e) jmenovat realizaèní týmy pro úèely národní korfbalové reprezentace a zajitìní
významných sportovních akcí poøádaných èi spolupoøádaných ÈKS,
f) rozhodovat o zaloení, zmìnì a/nebo zruení Poboèného spolku,
g) volit a odvolávat pøedsedu a zbylé èleny Výboru poboèných spolkù,
h) rozhodovat o zpùsobu a rozsahu zajitìní vekeré sportovní èinnosti v rámci ÈKS, a
v souvislosti s tím sám nebo prostøednictvím odborných komisí ÈKS vyhlaovat
soutìe, schvalovat rozpisy soutìí a dalí pøedpisy, pokyny a vysvìtlení v rozsahu,
který je nezbytný pro organizaci soutìí a který vyplývá ze sportovnì-technických
norem a smìrnic a tìchto Stanov.
i) schvalovat strukturu korfbalových soutìí vyhlaovaných v rámci ÈKS,
j) vyhlaovat korfbalové soutìe ve vech formách a kategoriích,
k) rozhodovat o státní korfbalové reprezentaci a koordinovat èinnost reprezentaèních
drustev, pro která schvaluje plán èinnosti a úèast na jednotlivých akcích a zabezpeèuje
finanèní a materiální podmínky pro èinnost reprezentaèních drustev ve vech
kategoriích.
l) schvalovat opatøení k ochranì zdraví v korfbalu, bezpeènosti hráèù pøed úrazy a k
trvalému boji proti dopingu,

(5)

m) zajiovat výchovu nových a trvalé zdokonalování aktivnì pracujících trenérù,
rozhodèích a funkcionáøù korfbalu,
n) rozhodovat o zaøazení rozhodèích na mezinárodní listinu IKF,
o) organizovat a øídit vekerou hospodáøskou èinnost ÈKS, v rámci které:
o zøizuje bankovní úèty a hospodaøí s prostøedky vedenými na tìchto úètech,
o projednává návrh rozpoètu ÈKS a pøedkládá jej Valné hromadì ÈKS ke schválení,
o hospodaøí samostatnì v rámci rozpoètu schváleného Valnou hromadou ÈKS s cílem
zajistit maximální hospodárnost a vyuití zdrojù ÈKS,
o projednává roèní úèetní závìrku, kterou pøedkládá, spolu s návrhem na vyuití
zisku èi zpùsobu uhrazení ztráty, ke schválení Valné hromadì ÈKS,
o projednává a schvaluje Ekonomické øády a smìrnice,
o vydává doporuèení, pokyny a metodické návody pro hospodaøení poboèných spolkù
ÈKS,
o rozhoduje o uzavírání obchodních smluv dle zásad ekonomických øádù a smìrnic
ÈKS,
o rozhoduje o dalích vìcech, které jsou dle tìchto stanov svìøeny do jeho
pùsobnosti.
Èinnost VV ÈKS øídí Pøedseda ÈKS.

Èlánek 2
P#íprava a svolání VV "KS
(1)

(2)

(3)
(4)

VV ÈKS zabezpeèuje své úkoly podle pololetního plánu. Za jeho pøípravu a pøedloení
odpovídá Pøedseda ÈKS. Plán práce je po schválení závazný pro vechny zapsané nositele
úkolù. Zmìny v nìm lze provádìt pouze v nezbytných pøípadech se souhlasem VV ÈKS.
Schùze VV ÈKS svolává Pøedseda ÈKS podle schváleného plánu práce a podle termínového
kalendáøe jednání VV ÈKS. Podle potøeby, zejména k projednání závaných a naléhavých
otázek, mùe Pøedseda ÈKS svolat i mimoøádnou schùzi VV ÈKS. Musí tak uèinit vdy,
poádá-li o to nadpolovièní vìtina èlenù VV ÈKS.
Schùze VV ÈKS jsou zpravidla neveøejné. Veøejné schùze se konají, vyaduje-li to potøeba
projednávané vìci a vysloví-li s tím VV ÈKS souhlas.
Jednání VV ÈKS se mùe zúèastnit povìøený èlen Revizní komise ÈKS, na pozvání Pøedsedy
ÈKS nebo Místopøedsedy ÈKS se mohou jednání nebo jeho èásti zúèastnit dalí pøizvané
osoby.

Èlánek 3
Jednání VV "KS
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

VV ÈKS je schopen jednat a platnì se usnáet, je-li pøítomna nadpolovièní vìtina jeho
èlenù. Nesejde-li se dostateèný poèet èlenù VV ÈKS, je Pøedseda ÈKS povinen do týdne
svolat novou schùzi k projednání tého nebo zbývajícího poøadu jednání. K platnosti
usnesení je tøeba souhlasu vìtiny pøítomných èlenù VV ÈKS.
Výbor ÈKS projednává na svých schùzích zpravidla písemnì zpracované pøedlohy a návrhy,
doruèené jeho èlenùm emailovou potou pokud mono nejménì 7 dnù pøedem. Ve
zdùvodnìných pøípadech mohou být projednány ústní návrhy a pøedlohy pøedané pozdìji,
popøípadì pøímo na jednání VV ÈKS.
Pøedlohy mohou pøedkládat:
a) Èlenové VV ÈKS
b) Sekretáø ÈKS
c) Èlenové komisí ÈKS
d) Oddíly sdruené v ÈKS
Schùze VV ÈKS øídí Pøedseda ÈKS, v jeho nepøítomnosti Místopøedseda ÈKS. Po zahájení
schùze zjistí pøedsedající poèet pøítomných, navrhne schválení programu a urèí zapisovatele
zápisu z jednání VV.
Program jednání VV ÈKS obsahuje:
a) schválení zápisu z minulé schùze VV ÈKS
b) kontrolu plnìní usnesení Valné hromady ÈKS
c) schválení programu jednání
d) aktuální informace Pøedsedy, pøípadnì Sekretáøe ÈKS
e) plánované zprávy a návrhy
f) ostatní (neplánované) návrhy

(6)

(7)

(8)

(9)
(10)

(11)

Slovo k jednotlivým bodùm programu zpravidla udìluje pøedsedající nejprve pøedkladateli s
tím, aby uvedl pøedloený materiál vèetnì navrhovaného usnesení a po nich dalím
úèastníkùm v poøadí, v jakém se pøihlásili o slovo. Èlenové VV ÈKS mají právo vznáet
dotazy a vìcné pøipomínky, ádat o doplnìní a vysvìtlení, pøedkládat doplòující návrhy a
jejich návrhy musí VV ÈKS posoudit. Diskuse není omezena poètem vystoupení, o ukonèení
diskuse rozhodne pøedsedající VV ÈKS na návrh kteréhokoliv èlena VV ÈKS.
K projednání jednotlivých pøedloh a návrhù mùe pøedsedající pøizvat kromì zpracovatele
podle potøeby i dalí odborníky.
Po skonèení diskuse k jednotlivým bodùm programu shrne pøedsedající její prùbìh a
výsledek jednání formuluje v závìreèném návrhu usnesení. Ve sloitìjích pøípadech mùe
povìøit èlena VV ÈKS èi jinou osobu, aby návrh usnesení upøesnil podle závìrù jednání VV
ÈKS.
O návrzích usnesení dává pøedsedající hlasovat. Hlasuje se zpravidla zdviením ruky, pokud
VV ÈKS nerozhodne, e probìhne tajné hlasování.
V pøípadì, e byly uplatnìny pozmìòující návrhy, které nejsou do návrhu usnesení
zahrnuty, dá pøedsedající hlasovat nejprve o tìchto návrzích v poøadí, jak byly pøedkládány
a poté o ostatních èástech návrhu usnesení.
Èlen VV ÈKS má právo na zaprotokolování svého odliného stanoviska, jestlie o to poádá.

Èlánek 4
Rozhodování $len% VV "KS mimo spole$né jednání VV "KS.
Výbor ÈKS mùe pøijímat usnesení i formou per rollam, tedy pøijímat usnesení i mimo zasedání. Pøi
pøijímání usnesení tímto zpùsobem se bude postupovat tak, e Pøedseda ÈKS nebo Místopøedseda
ÈKS podá v písemné formì návrh ostatním èlenùm VV ÈKS. Návrh musí obsahovat alespoò návrh
usnesení, o kterém má být hlasováno, a údaj o lhùtì, ve které se mají vichni èlenové
vyjádøit. Pøílohou návrhu musejí být podklady potøebné k posouzení nebo údaj, kde jsou
zveøejnìny. K platnosti hlasování tímto zpùsobem se vyaduje vyjádøený souhlas èlena VV ÈKS na
návrhu èi jiné listinì obsahující plné znìní návrhu rozhodnutí a s uvedením data tohoto vyjádøení a
podepsání tohoto vyjádøení vlastní rukou daného èlena VV ÈKS. Výsledek tohoto hlasování o
návrhu oznámí Pøedseda ÈKS v písemné formì vem èlenùm VV ÈKS. Bylo-li usnesení pøijato,
oznámí Pøedseda ÈKS celý obsah pøijatého usnesení.

Èlánek 5
Zabezpe$ení usnesení VV "KS a kontrola jejich pln&ní.
(1)

(2)

(3)

(4)

O jednání VV ÈKS poøizuje zapisovatel písemný zápis. Za jeho vyhotovení nejdéle do 7 dnù
po skonèení schùze odpovídá pøedsedající. Text zápisu potvrzuje e-mailem povìøený
ovìøovatel zápisu. Zápis schvaluje Výbor ÈKS na svém nejbliím zasedání.
Zápis o schùzi VV ÈKS obsahuje zejména:
a) den a místo konání schùze
b) èas zahájení a ukonèení schùze
c) jméno pøedsedajícího
d) jméno zapisovatele
e) jmenný pøehled o úèasti na schùzi (vèetnì omluvených)
f) program jednání
g) struèný komentáøe k jednotlivým bodùm
h) pøijatá usnesení
Odpovìdnost za zajitìní usnesení VV ÈKS má ten, jemu jsou uloena. Koordinaci plnìní
usnesení zabezpeèuje Pøedseda ÈKS, pøípadnì Sekretáø ÈKS. Evidenci plnìní usnesení vede
Pøedseda ÈKS, pøípadnì Sekretáø ÈKS a zprávy o plnìní usnesení pøedkládají pravidelnì VV
ÈKS.
Zápis je urèen klubùm a èlenùm ÈKS, èlenùm VV ÈKS a èlenùm komisí ÈKS a umisuje se
také na webových stránkách ÈKS

Èlánek 6
Záv&re$ná ustanovení
Tento jednací øád nabývá úèinnosti dnem schválení VV ÈKS dne 12.12.2015

STATUT SPORTOVN -TECHNICKÉ!KOMISE!
"ESKÉHO!KORFBALOVÉHO!SVAZU

Èlánek 1
Základní!ustanovení
(1)
(2)
(3)

Sportovnì-technická komise Èeského korfbalového svazu (dále jen STK) je odborným
orgánem Výkonného výboru Èeského korfbalového svazu (dále jen VV ÈKS).
VV ÈKS jmenuje a odvolává pøedsedu komise.
VV ÈKS na návrh pøedsedy STK schvaluje a odvolává èleny komise.

Èlánek 2
Poslání!komise
(1)

Hlavním posláním (úkolem) STK je v rámci svých kompetencí øídit soutìní oblast ÈKS a
navrhovat patøièná opatøení týkající se této a dalích oblastí ÈKS.

Èlánek 3
"innost!komise
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

STK vydává rozhodnutí v oblastech svìøených jí tímto statutem.
STK zpracovává na ádost VV ÈKS, jako i iniciativnì návrhy a stanoviska k zásadním
otázkám a rozhodnutím a pøedkládá je k dalímu projednání VV ÈKS.
Jednání STK øídí její pøedseda, pøípadnì jím povìøený èlen.
O kadém jednání STK se poøizuje zápis, který zpracovává pøedseda komise, pøípadnì jím
povìøený èlen.
Pøedseda STK je oprávnìn pøizvat na jednání STK odborníky a to podle druhu projednávané
problematiky.
Na jednání STK mají pøístup té èlenové VV ÈKS a Pøedseda ÈKS.
STK je oprávnìna v pøimìøené míøe vyuívat slueb sekretariátu ÈKS.
Za odbornou èinnost a øeení nároèných úkolù mohou èlenové STK obdret odmìnu, kterou
stanoví VV ÈKS.

Èlánek 4
Kompetence komise
(1)

STK zajiuje zejména tyto èinnosti:
Organiza#ní!#ást
·
·
·

pøipravuje koncepci soutìí a jejich rozvoje,
navrhuje zmìny ve struktuøe soutìí,
navrhuje pøedpisy celostátních a oblastních soutìí,

·
·
·

pøipravuje termínovou listinu celostátních a oblastních soutìí a schvaluje její
pøípadné zmìny,
navrhuje systém, propozice a termínovou listinu Èeského poháru, pøípadnì jiných
krátkodobých soutìí,
sleduje rozdìlení drustev do celostátních soutìí a doplòuje pøípadná volná místa,

·

rozhoduje o poøadatelství, pøípadnì spolupoøadatelství závìreèných èástí soutìí,
Èeského poháru, pøípadnì jiných krátkodobých soutìí,
schvaluje regulérnost høi a hal

·
·

zajiuje informovanost klubù a veøejnosti o pøípravì a prùbìhù soutìí,
pøipravuje dílèí rozpoèet pro oblast soutìí,

·

Kontrolní!#ást
·
·

·
·

·
·

ukládá poøádkové pokuty za neplnìní povinností poøadatelù a úèastníkù soutìí,
na základì kontroly zápisù o utkání dává podnìty pro disciplinární komisi ÈKS nebo
komisi rozhodèích ÈKS a zajiuje podklady pro jejich jednání,

·
·
·

pøipravuje materiály na základì ádosti VV ÈKS,
vyjadøuje se k materiálùm pøedloeným ostatními komisemi,
shromaïuje návrhy na zmìny èi doplnìní a pøipravuje návrhy zmìn èi doplnìní v
legislativních pøedpisech ÈKS v soutìní oblasti,
navrhuje VV ÈKS jednotlivé zmìny èi doplnìní v legislativních pøedpisech ÈKS.

·
(2)
(3)

kontroluje zápisy o utkání,
schvaluje výsledky utkání celostátních soutìí a sestavuje jejich prùbìné poøadí,
v rámci kompetencí svìøených Soutìním øádem vyhlauje kontumaèní výsledky
utkání,
kontroluje prùbìh soutìí
kontroluje poøadatelskou èinnost, zpracování výsledkù a statistických dat o utkání a
z utkání

Výsledky tìchto èinností a zprávy o jejich plnìní jsou na základì ádosti pøedkládány VV
ÈKS.
K platnosti nìkterých usnesení STK je nutné, aby je pøedem VV ÈKS vzal na vìdomí,
popøípadì schválil:
VV ÈKS bere na vìdomí:
·
zprávu o prùbìhu soutìí,
·
hrací systém krátkodobých soutìí
·
rozhodnutí o poøadatelství, pøípadnì spolupoøadatelství závìreèných èástí soutìí,
Èeského poháru, pøípadnì jiných krátkodobých soutìí,
·
informaci o sankcích udìlených jednotlivým klubùm,
VV ÈKS schvaluje:
·
návrhy zmìn ve struktuøe soutìí
·
sloení a zmìny ve sloení STK,
·
hrací systémy vèetnì postupových a sestupových klíèù celostátních soutìí,
·
termínovou listinu soutìí,
·
návrh dílèího rozpoètu oblasti soutìí
·
návrh zmìn legislativních pøedpisù ÈKS v oblasti soutìí
Èlánek 5
Záv$re#ná!ustanovení

Tento statut nabývá úèinnosti dnem schválení VV ÈKS dne 12.12.2015

STATUT KOMISE ROZHOD ÍCH
ESKÉHO!KORFBALOVÉHO!SVAZU

Èlánek 1
Základní!ustanovení
(1)
(2)
(3)

Komise rozhodèích Èeského korfbalového svazu (dále jen KR) je odborným orgánem
Výkonného výboru Èeského korfbalového svazu (dále jen VV ÈKS).
VV ÈKS jmenuje a odvolává pøedsedu komise.
VV ÈKS na návrh pøedsedy KR schvaluje a odvolává èleny komise.

Èlánek 2
Poslání!komise
(1)

Hlavním posláním (úkolem) KR je v rámci svých kompetencí øídit oblast rozhodèích ÈKS a
navrhovat patøièná opatøení týkající se oblasti rozhodèích a dalích oblastí ÈKS.

Èlánek 3
innost!komise
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

KR vydává rozhodnutí v oblastech svìøených jí tímto statutem.
KR zpracovává na ádost VV ÈKS, jako i iniciativnì návrhy a stanoviska k zásadním
otázkám a rozhodnutím a pøedkládá je k dalímu projednání VV ÈKS.
Jednání KR øídí její pøedseda, pøípadnì jím povìøený èlen.
O kadém jednání KR se poøizuje zápis, který zpracovává pøedseda komise, pøípadnì jím
povìøený èlen.
Pøedseda KR je oprávnìn pøizvat na jednání KR odborníky a to podle druhu projednávané
problematiky.
Na jednání KR mají pøístup té èlenové VV ÈKS a Pøedseda ÈKS.
KR je oprávnìna v pøimìøené míøe vyuívat slueb sekretariátu ÈKS.
Za odbornou èinnost a øeení nároèných úkolù mohou èlenové KR obdret odmìnu, kterou
stanoví VV ÈKS.

Èlánek 4
Kompetence komise
(1)

KR zajiuje zejména tyto èinnosti:
Organiza"ní!"ást
·
·

metodicky vede oblast rozhodèích
pøipravuje koncepci rozvoje a øízení oblasti rozhodèích,

·
·
·

øídí vzdìlávací proces rozhodèích na jednotlivých úrovních,
stanovuje kritéria pro pøidìlení jednotlivých licencí rozhodèích,
udìluje licence rozhodèím a vede jejich seznam,

·
·
·

provádí delegaci rozhodèích v soutìích øízených ÈKS,
navrhuje rozhodèí pro zaøazení na listiny mezinárodních rozhodèích IKF,
nominuje mezinárodní rozhodèí na národní èi mezinárodní akce na území Èeské
republiky, které poøádá nebo spolupoøádá ÈKS,

·

navrhuje èásti legislativních pøedpisù a jejich zmìny v oblasti soutìí týkajících se
rozhodèích,
aktualizuje a provádí jednotný výklad pravidel IKF na území Èeské republiky,

·
·
·
·

pøipravuje podklady pro dílèí rozpoèet v oblasti rozhodèích pro podkladový materiál
pro jednání Valné hromady ÈKS,
pøipravuje dalí materiály na základì ádosti VV ÈSH,
vyjadøuje se k materiálùm pøedloeným ostatními komisemi.

Kontrolní!"ást
·
·
·

pravidelnì hodnotí výkon rozhodèích v soutìích,
vyhodnocuje informace získané prostøednictvím zpráv delegátù,
kontroluje a sankcionuje rozhodèí v soutìích,

·
·
·

pøipravuje materiály na základì ádosti VV ÈKS,
vyjadøuje se k materiálùm pøedloeným ostatními komisemi,
shromaïuje návrhy na zmìny èi doplnìní a pøipravuje návrhy zmìn èi doplnìní v
legislativních pøedpisech ÈKS v oblasti rozhodèích,
navrhuje VV ÈKS jednotlivé zmìny èi doplnìní v legislativních pøedpisech ÈKS.

·
(2)
(3)

Výsledky tìchto èinností a zprávy o jejich plnìní jsou na základì ádosti pøedkládány VV
ÈKS.
K platnosti nìkterých usnesení KR je nutné, aby je pøedem VV ÈKS vzal na vìdomí,
popøípadì schválil:
VV ÈKS bere na vìdomí:
·
zaøazení rozhodèích do tøíd na jednotlivé roèníky
·
nominace rozhodèích na konkrétní utkání
·
nominaci mezinárodních rozhodèích na konkrétní mezinárodní akce
·
sloení lektorského sboru rozhodèích,
·
termínovou listinu jednotlivých akcí KR.
VV ÈKS schvaluje:
·
koncepci oblasti rozhodèích a její zmìny,
·
nominaci mezinárodních rozhodèích IKF na pøísluný soutìní roèník,
·
podmínky pro pøidìlování jednotlivých licencí,
·
návrh doplòujících výkladù pravidel,
· sloení a zmìny ve sloení KR.
Èlánek 5
Záv#re"ná!ustanovení

Tento statut nabývá úèinnosti dnem schválení VV ÈKS dne 12.12.2015

Olympijský park Rio!Lipno 2016
Jedná se o unikátní "anci þeského korfbalu prezentovat se
v rámci celonárodní akce, která bude mít velkou mediální
podporu.
Komise neolympijských sportĤ se dohodla, !e sporty zastoupené v komisi budou mít "pĜednost#
v pĜípadČ vČt$ího zájmu, ale podle projektového mana!era se ýOV pokusí pokrýt zájem v$ech.
Popis:
ýeský olympijský výbor vyu!ije olympijských her v Riu k propagaci sportu a aktivního !ivotního
stylu. StejnČ jako bČhem her v Soþi chystá i na pĜí$tí rok v létČ olympijský park, kde si lidé
budou moci vyzkou$et rĤzné sportovní disciplíny a fandit pĜi tom þeským reprezentantĤm v
bojích o medaile. Park za podpory Mezinárodního olympijského výboru vyroste na bĜezích
Lipenské pĜehrady. Projekt je vyvrcholením celoroþní kampanČ Ji!ní ýechy olympijské.
Olympijský park Rio%Lipno 2016 bude hlavním centrem. KromČ toho olympijské parky % v
men$ím mČĜítku % vyrostou i v dal$ích mČstech ýR. Ve hĜe jsou Ostrava, Pardubice, PlzeĖ a
dal$í lokality.
Ji#ní ýechy olympijské¨
"Jihoþeský kraj bere olympijský park jako velkou pĜíle!itost ukázat se jako ideální místo pro
aktivní dovolenou,# uvedl hejtman JiĜí Zimola. "NezamČĜujeme se jen na oblast Lipenska.
KampaĖ Ji!ní ýechy olympijské je dlouhodobá. Skládá se z velkého mno!ství tradiþních i
nových sportovních akcí po celém území kraje,# dodal Zimola.
Projekt startuje 1. ledna 2016 a navazuje na kampanČ Ji#ní ýechy aktivní a Ji#ní
ýechy husitské.
Sportovat se bude kolem celého Lipna
Park se bude rozprostírat po bĜezích celé Lipenské pĜehrady. "Chceme co nejvíce vyu!ít
stávající sportovní infrastrukturu, která je prakticky ve v$ech obcích. Kolem pĜehrady vede
cyklostezka, tak!e se náv$tČvníci budou mezi sportovi$ti moci pohybovat na kole nebo na
koleþkových bruslích,# popisuje plány marketingový Ĝeditel ýOV Marek TesaĜ.
Srdce v LipnČ nad Vltavou
Centrem parku se stane Lipno nad Vltavou, kde v blízkosti mariny najdou náv$tČvníci celou
Ĝadu atrakcí. "Inspirujeme se Brazílií. Nabídneme mo#nost vyzkou"et si plá#ové varianty
celé Ĝady sportĤ,# poodkrývá Michal Caban, který bude mít stejnČ jako na Letné na starosti
program. "PĜipravujeme koncerty, svČtelné show a samozĜejmČ velkoplo$né projekce
olympijských pĜenosĤ a telemosty se sportovci z Ria,# doplnil Caban.
V centru parku bude také studio ýeské televize. "Jde o model, který se nám osvČdþil u! bČhem
zimních her v Soþi. ProstĜednictvím vysílání z olympijského parku mĤ!eme divákĤm nabídnout
k pĜímým pĜenosĤm z Ria neopakovatelné emoce. A náv$tČvníci parku se opČt mohou stát
souþástí !ivého vysílání,# uvedl Ĝeditel ýT sport JiĜí Ponikelský.
Náv$tČvníci potkají v olympijském parku také nČkteré slavné sportovce historie vþetnČ
nejvČt$ích jihoþeských hvČzd KateĜiny Neumannové, Karla Poborského, Tomá$e Vernera,
Václava Chalupy a Ĝady dal$ích.

Olympijský park a spolupráce se sportovními svazy
Sportovní svazy
-

zaji$tČní odborných instruktorĤ a trenérĤ, sestavení programu
exhibice souþasných a bývalých reprezentantĤ
zapojení $iroké veĜejnosti (turnaje, závody)
dČtské programy (ochutnávky, tréninky) í akce pro nábory do svých sportovních
oddílĤ

PĜedstava plnČní ze strany ýOV
-

zaji$tČní vhodné lokality a podmínek pro prezentaci sportu
poskytnutí dobrovolníkĤ pro pomocné práce
jednáme o finanþním pĜíspČvku na realizaci (ubytování, strava)

Aktivity:
Do 31.12.2015
- dokonþení prvního kola setkání se v$emi zainteresovanými svazy
- vytvoĜení plánu aktivace sportĤ na LipnČ (termín, personální a technická nároþnost,
návrh programu)
I.-II.Q. 2016
- vzájemné odsouhlasení plánu aktivace
- doladČní programového obsahu, technického a personálního obsazení
- promo akce v rámci programu Ji!ní ýechy olympijské
Kontaktní osoba pro komunikaci (osobnČ jsem se s ním setkal a pĜedbČ!nČ vyjádĜil zájem a on
þeká na oficiální vyjádĜení)
JAN PLACHÝ
Project Manager Olympijský park Rio Lipno 2016 tel: 607 852 540
e-mail: j.plachy@olympic.cz
Dal$í informace
www.olympijskeparky.cz

Vidím tady mo#nost prezentace korfbalu na sou"i, v písku i ve vodČ.
Pro ýB by to mohla být perfektní pĜíle!itost.

Milan Schwarz

151207

Olympijský park - sportovními svazy
Spolupráce se Sportovními svazy
 zajit!ní odborných instruktor" a trenér", sestavení
programu
 exhibice sou#asných a bývalých reprezentant"
 zapojení iroké ve$ejnosti (turnaje, závody)
 d!tské programy (ochutnávky, tréninky) í akce pro
nábory do svých sportovních oddíl"
P$edstava pln!ní ze strany %OV
 zajit!ní vhodné lokality a podmínek pro prezentaci
sportu
 poskytnutí dobrovolník" pro pomocné práce
 jednáme o finan#ním p$ísp!vku na realizaci
(ubytování, strava)

Olympijský park - sportovními svazy
Aktivity do 31.12.2015
 dokon#ení prvního kola setkání se vemi
svazy
 vytvo$ení plánu aktivace sport" na Lipn!
(termín, personální a
 technická náro#nost, návrh programu)
Aktivity v I.-II.Q. 2016
 vzájemné odsouhlasení plánu aktivace
 dolad!ní programového obsahu
 technického a personálního obsazení
 promo akce v rámci programu Jiní %echy
olympijské

Olympijský park - sportovními svazy
 Kontaktní osoba pro komunikaci

JAN PLACHÝ
Project Manager Olympijský park Rio - Lipno 2016
tel: 607 852 540
e-mail: j.plachy@olympic.cz

kolní korfbal v Moravskoslezském kraji
Aktivity na severní Moravì zaèaly v listopadu 2014, kdy byli osloveny první základní koly v
mìstském obvodu Slezská Ostrava.
Právì tento mìstský obvod se stal skuteèným ukázkovì korfbalovým. Tøi oslovené koly (Z
Bohumínská, Z Pìí a Z Chrustova), kde probìhly desítky ukázkových hodin, se do korfbalu
aktivnì zapojily (koly se pøihásily do ÈKS a zaregistrovaly své áky) a od zaèátku kolního roku
2015/2016 ji byly sehrány tøi turnaje v kadé ze ètyøech kategorií  tedy U9 (druhá a tøetí
tøída), U11 (ètvrtá a pátá tøída), U13 (está a sedmá tøída) a U15 (osmá a devátá tøída). Rovnì v
tomto mìstském obvodu, díky kontaktùm Petra Kronese, se podaøilo získat grantové peníze z
mìstského rozpoètu na základì dvou podaných ádostí (40 tisíc na materiálové vybavení,
pronájem tìlocvièny a na kolení trenérù realizované Ivem Kracíkem na konci kolního roku
2014/2015 na Z Bohumínská v Ostravì).
Dalí kolou, kde probìhlo vice ukázkových dní je Z Junácká ve Staré Bìlé, kde se rovnì
odehrály v tomto roce dva turnaje. Plánem bylo odehrát turnaje mezi Z Stará Bìlá, Orel Stará
Bìlá a Z Nová Bìlá, ale nakonec bylo odehráno 16 zápasù jen mezi drustvy ze Z Stará Bìlá. Na
Z Stará Bìlá se turnaje hrají na prvním stupni  vdy 2.A proti 2.B, 3.A vs. 3.B, 4.A vs. 4.B a 5.A
proti 5.B. V èervnu tohoto roku jetì kola uspoøádala obdobný korfbalový den, kdy proti sobì
na venkovním høiti hrály tøídy druhého stupnì. Dalí zmínìné subjekty v tomo mìstském
obvodu nejeví dalí aktivity a korfbalové vybavení z nich bude pravdìpodobnì staeno zpìt a
vyuito na dalích kolách.
V plánu managera kolního korfbalu Petra Kronese bylo hrát dalí základní skupiny, a to v
Bohumínì (Z Skøeèoò a Z Masarykova) a ve Vratimovì (Z Øepitì a dvì Z ve Vratimovì a
DDM Vratimov), kde bylo celkem korfbalové vybavení zapùjèeno do dalích pìti základních kol
a jednoho DDM. Tyto plány se v tomto kolním roce napodaøilo zrealizovat a dùvody je moné
hledat v tom, e na tìchto kolách bylo ukázkových hodin realizováno výraznì ménì a rovnì
zápal øeditelù kol a uèitelù tìlesné výchovy byl mení.
Vybavení a ukázkové hodiny byly realizovány rovnì na tøech støedních kolách  Gymnázium
Hladnov Ostrava, S Iuventas Ostrava a SP Frýdek-Místek, kde asi s korfbalem aktuálnì nejvíce
pracují, ale zatím pouze jako doplnìk výuky tìlesné výchovy.

Dalí koly (Z Monty Ostrava, Z Mládí Bohumín a Z Václavovice) vyuívají korfbalové
vybavení ve velké míøe, nebo místní pedagogové mají za sebou korfbalovou minulost, a proto v
hodinách tìlesné výchovy korfbal èasto trénují a hrají.
Dalí koly jeví malou èi ádnou aktivitu, a to zejména proto, e uèitelé tìlesné výchovy nechtìjí
èi neví, jak s korfbalem pracovat  chybí jejich prokolení a rovnì je moné, e ukázkových
hodin nebylo dostateèné mnoství  Z Zelená Ostrava, Z Gen.karvady Ostrava, Z Velká
Polom.

kolní korfbal ve Zlínském kraji
Ve Zlínském kraji byly aktivity v korfbalu realizovány v Ronovì pod Radhotìm, kdy byly
ukázky pøedvedeny na pìti základních kolách. Na dvou kolách pak aktuálnì funguje korfbalový
krouek pod vedením Kateøiny Knápkové, která se zúèastnila i trenérského kolení Iva Kracíka v
Ostravì. První kolou, která projevila v tomto kraji sama zájem byla Z Hutisko Solanec, kde si
místní Z po zapùjèení vybavení odkoupila a korfbal zde je náplní krouku a hodin tìlesné
výchovy.
kolní korfbal v oststních krajích
Dalí ukázky a vybavení bylo poskytnuto na Gymnáziu Èajkovského v Olomouci, Z Vrbovec u
Znojma a na tøech Z v Kolínì.

kolní korfbal v Brn! a Jihomoravském kraji
Prezentácia korfbalu na kolách v meste Brne funguje u dlhodobo. Hlavné aktivity
v tomto smere vytváral Jakub Máa, ktorý v minulých rokoch oslovoval základné koly
s cie¾om korfbalových ukáok a zaloenia korfbalových krúkov. O tom svedèia aj korfbalové
semináre pre uèite¾ov v rokoch 2012, 2013 aj 2014. (viï. webstránka seminar.korfbalbrno.cz)
Korfbalové krúky na kolách v Brne a stav na za"iatku k.roka
Od zaèiatku tohto kolského roka tak v Brne fungujú korfbalové krúky na týchto
kolách: Z Bosonoská (Starý Lískovec), Z Otevøená (ebìtín), Z Latùvkova (Bystrc), Z
Pastviny (Komín). V priebehu øíjna sa rozbehol krúok aj na Z Sirotkova (abovøesky), kde je
síce zatia¾ málo detí, ale postupne ich pribúda. Vïaka tomu je v Brne korfbalový krúok kadý
pracovný deò a vdy v inej mestskej èasti, take noví záujemcovia majú pomerne dos
moností na výber. Väèina týchto krúkov je vedená súèasnými hráèmi KK Brno, jeden z nich
vedie aj bývalý hráè Vladimír Jeek. Práve z týchto krúkov sú vytvorené èisto brnenské
skupiny v súaných kategóriách mini a mladích iakov, ktoré sa pravidelne turnajovo
odohrávajú na jednej z týchto kôl.
V tomto roku zaèali aktivity 9.záøí, kedy som navtívil zasadnutie Asociace kolních
Sportovních Klubù, kde som prezentoval kolní korfbal hlavne uèite¾om na prvom stupni,
ktorý je pre zaèiatok priechodnejí. Hlavne vïaka spojenej výuke telesnej výchovy pre
chlapcov a dievèatá je tak korfbal ideálnym portom do kolského prostredia. Z tejto krátkej
prezentácie vyiel záujem od Z Námìstí Míru, kde mali o korfbal záujem vyuèujúci aj z 1. aj
z 2. Stupòa. Z Námìstí Míru je jediná kola, ktorá sa nenachádza v iadnej vonkajej
mestskej èasti Brna, ale je pod správou Brno-Støed.
Ukáky na kolách s korfbalovými krúkami
Prvotnou aktivitou boli korfbalové ukáky na kolách, kde fungujú korfbalové krúky
pre potrebu doplnenia týchto krúkov. Postupne sa tak konali ukáky na Z Latùvkova, Z
Sirotkova, Z Otevøená, Z Pastviny a Z Bosonoská. Ukáky boli zamerané hlavne na
1.stupeò, len na Sirotkovej boli rozírené aj na 2.stupeò z dôvodu blízkosti tréningov pre túto
vekovú kategóriu. V tejto èinnosti by som videl trochu neefektívnou jednu vec. A to je
opakovanie korfbalovej ukáky pre deti, ktoré ju u absolvovali v minulosti. Ide napríklad o 4.
a 5. roèníky, ktoré u ukáku mali v minulých rokoch. Take ukáka sa zvrtla len na hranie
korfbalu, èo by mala by úloha pre telocvikárov do hodín telocviku (ak na kole disponujú
korfbalovými komi). Z týchto roèníkov väèinou neprichádzali do korfbalových krúkov nové
deti. Buï na korfbal zaèali chodi u po predchádzajúcej ukáke alebo ich tá prvá ukáka
nezaujala, a preto nezaènú chodi ani teraz. Väèí úspech a príchod detí do krúkov bol preto
z 2. a 3. roèníkov, kde mali korfbalovú ukáku po prvýkrát. Na druhej strane opakované
ukáky môu ma význam na kole, kde sa korfbalu budú venova poèas výuky a v následnom
zapojení koly do medzikolských turnajov/zápasov.

Oslovenie kôl s korfbalovou minulos#ou
Ïalou aktivitou bolo oslovenie kôl, kde u v minulosti korfbal fungoval ako krúok,
ale kvôli úbytku detí alebo horím podmienkam zo strany koly krúky zanikli. Preto boli
oslovené 4 takéto koly, Z Vejrostova a Z Heyrovského v Bystrci a Z Arménská
v Bohunicích a Z Labská v Starom Lískovci. Na vetkých týchto kolách som sa stretol
s pozitívnymi reakciami. Hlavne na zapoièanie výbavy na rok zdarma. Preto boli na vetkých
týchto kolách zorganizované korfbalové ukáky pre 1.stupeò a deom boli ponúknuté
korfbalové krúky v ich blízkosti, keïe v Bystrci je krúok na Z Latùvkovej a v Starom
Lískovci na Z Bosonoská, ktorá je blízko aj k Bohuniciam. Na týchto kolách by korfbal
mohol my dobrú oporu aj v uèite¾och, ktorí majú skúsenos s korfbalom u z minulosti.
Takisto môe korfbal udra súa medzi kolami v danej mestskej èasti, a preto zdravá
rivalita. (3 koly v Bystrci a 4 koly v Starom Lískovci a Bohunicích.)
Korfbal na úplne nových kolách
Nasledujúcim krokom bolo predstavi korfbal na nových kolách. Na tieto sme sa
dostali rôznymi spôsobmi. Cez kontakty a známosti u spolupracujúcich uèite¾ov na
fungujúcich kolách, cez rodièov detí navtevujúcich korfbalové krúky alebo cez uèite¾ov,
ktorí sa u v minulosti prihlásili na seminár korfbalu pre uèite¾ov. Jediný spôsob, ktorý mne
zatia¾ nezabral bolo priame oslovenie vedenia koly, a to konkrétne zástupkyne na Z
Vedlejí v Bohunicích. Priame oslovenie ete nemám vyskúané na viacerých kolách, ale
predpokladám, e je najaím spôsobom ako sa dosta na novú kolu. Pokia¾ sme ili cez
nejakú známos, tak sme sa u na tú kolu dostali... Take ukáky boli postupne
zorganizované na Z Námìstí Míru (Støed), Z Eliky Pøemyslovny (Starý Lískovec), Z Jana
Babáka (abovøesky) a Z Hamry (Obøany). Na prvých 3 vymenovaných kolách majú deti
monos chodi do blízkych krúkov na Bosonoské a na Sirotkove (abovøesky). Na Z
Námìstí Míru a Z Jana Babáka boli ukáky aj pre iakov 2.stupòa, pretoe hlavne vyuèujúci
z 2.stupòa o to prejavili na týchto kolách ve¾ký záujem. Na Z Hamry plánujú zaloenie
korfbalového krúku od 2.pololetí, keïe táto kola je jediná s korfbalom v tejto ve¾kej
oblasti Brna. Preto by mohla s krúkom poslúi aj pre ïalie koly z okolitých mestských
èastí.
Korfbalové kolenia pre u"ite$ov
Na podzim sme v Brne zorganizovali aj 2 menie kolenia uèite¾ov. Prvé 24.9. na Z
Pastviny, kde si to vyiadali sami vyuèujúci, 6 zúèastnených uèite¾ov. Druhé je naplánované
na 9.12. na Z Eliky Pøemyslovny, kde o to prejavila záujem priamo zástupkyòa pre svojich
uèite¾ov. Tohto kolenia sa zúèastnia aj uèitelia z nových kôl. (Pozvánky rozoslané
dohromady na 12 kôl.)
Celkovo bolo v Brne od zaèiatku kolského roka uskutoènených 24 ukákových dní a
rozdelených na koly 20 koov a 30 lôpt, prièom èakáme na ïaliu várku materiálu.

Brn!nský kolní korfbalový turnaj
Vetky koly, ktoré sa zapojili do kolního korfbalu a majú zapoièaný korfbalový
materiál majú v pláne zúèastni sa tohto turnaja. Jednou z podmienok bezplatného
zapoièania materiálu bola aj úèas kolských drustiev v nejakých zápasoch. Preto sme sa
rozhodli pre koly z Brna zorganizova kolský turnaj. Tento turnaj má 2 kategórie, pod¾a
súaí ÈKS je to Pøípravka do 9 rokov (2. a 3. roèníky) a Miniáci do 11 rokov (4. a 5. roèníky).
Turnaj je postupový a v pláne sú 3 úrovne turnaja. Prvou sú turnaje na kadej zo zapojených
kôl, kde budú hra jednotlivé triedy proti sebe v daných kategóriách. Víazi kolskej úrovne
postúpia do oblastného kola, kde sa stretnú s drustvami z iných blízkych kôl. Víazi
oblastných kôl nakoniec postúpia na finálový turnaj, kde sa rozhodne o celkovom víazovi.
Finálový turnaj je v pláne na koniec bøezna alebo zaèiatok dubna a uskutoènil by sa v jednej
z väèích portových hál v Brne, kde by sa mohlo hra viac zápasov súèasne. Tohto finálového
turnaja by sa teda mohlo zúèastni na 100 a 150 detí poèas jedného dòa.
Pokra"ovanie kôl v %alom kolskom roku
Na konci kolského roka bude nasledova zhodnotenie aktivít na kadej zo kôl, kde
bolo korfbalové vybavenie zapoièané. Podmienkou pre zachovanie materiálu na kole bude
vytvorenie kolského korfbalového krúku alebo zapojenie koly do niektorej zo súaí
organizovaných ÈKS. Pre obe tieto aktivity je dôleitým cie¾om nájs na danej kole
vyuèujúceho, ktorý sa bude na danej kole aktívne stara o krúok alebo súané drustvo.
Z doterajej skúsenosti vidím, e pre korfbal sú zanietení skôr mladí uèitelia, ktorí chcú robi
aj nieèo nové a korfbal sa im pozdáva ako dobrý prvok výuky (vïaka zmieaným drustvám
a nenásilnému charakteru náho portu). Môj realistický odhad pre zapojenie kôl do súaí
od nasledujúceho kolského roka 2016/2017 je 8 a 10 kôl z celkového poètu 13 zatia¾
odprezentovaných kôl.
Plány do budúcna
V pláne je oslovenie ïalích 5 a 10 kôl v Brne v priebehu tohto kolského roka
(najneskôr do kvìtna). Na 3 kolách u máme kontakty, cez ktoré by sme sa tam mohli
dosta. Ïalie koly u budú oslovené priamo. Dúfame, e publicita plánovaného ve¾kého
kolského turnaja môe zauja aj priamo neoslovené koly, ktoré by sa mohli spontánne
prihlási so záujmom o korfbal.
Na pláne je aj oslovenie kôl mimo Brna. Ideálne opä cez dobré známosti. Napríklad
z Kuøimy je jeden uèite¾ pracujúci v Brne, ktorý sa u prihlásil na najblií seminár pre uèite¾ov
a mohla by tam by aj podpora z radnice. Monosou je aj Vykov, kde u Máa v minulosti
komunikoval monos korfbalu s miestnou ASK.
Vypracoval Peter Buík
3.12.2015

