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VV Z04_2017

ZÁPIS
Zápis jednání Výkonného výboru Českého korfbalového svazu
ze dne 9.12.2017

DATUM
MÍSTO
PŘÍTOMNI
HOSTÉ

:
:
:
:

9.12.2017
Brno,
Valeš Daniel, Filip Lukáš, Máša Jakub, Dančo Aladár
Kracík Ivo, Voda Tomáš

Aktuální inofrmace:
1. Závěr roku 2017 - VV byl informován o aktuální finanční situaci a stavu čerpání finančních
prostředků.
2. Dotační programy 2018 - VV byl informován, o vypsány výzev MŠMT na neinvestiční dotace
pro rok 2017 s termínem podání do 29.12.2017 v programech REPRE, TALEN, MŮJ KL
3. Challenge 2017 - VV byl informován o přípravě na turnaj Challange (27.12.2017 - 30.12.2017,
Rotterdam, Holandsko). Turnaje se zúčastní reprezentace U17, U19, U21 a reprezentace
seniorů (omluven Tomáš Veselý - zranění). Koordinaci v místě konání zajišťuje Wim Bakker
společně s Ivem Kracíkem. Čas odjezdu bude upřesněn po dohodě trenérů jednotlivých
týmů. Z turnaje budou zajištěny reportáže a dokument, který bude odvysílán v ČT.
4. Změna vedení reprezentace U19 - VV odsouhlasil následující složení realizačního týmu:
hlavní trenér Jiří Podzemský, asistent hlavního trenéra Milan Čejka
5. Volba reprezentace U21 - VV odsouhlasil následující složení realizačního týmu: hlavní trenér
Jiří Podzemský, asistent hlavního trenéra Milan Čejka.
Plán činnosti na rok 2018
1. Mezinárodní turnaje:
U17: VV byl informován o aktuální stavu přípravy, výjezd spolu s U19 na otevřené ME 2018
(Leeuwarden 04/2018), účast Korfbal World Cup 2018 (Eindhoven 06/2018),
U19: VV byl informován o aktuální stavu přípravy, účast na otevřeném ME 2018
(Leeuwarden 04/2018)
U21: Korfbal World Cup 2018 (Eindhoven 06/2018), přípravné zápasy zatím bez konkrétního
termínu a soupeře
Senior: VV byl informován o aktuální stavu přípravy, přípravný dvojzápas Německo + Polsko
(Wroclaw 05/2018), Hlavní trenér reprezentace připraví koncepci přípravy - podrobný rozpis
tréninků, soustředění a přípravných zápasů
Challange 2018: vzhledem k nabitému programu se seniorská reprezentace nebude
účastnit, předpokládá se účast U19/21
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2. Soutěže 2017/2018, tendry a finále, účast zástupců ČKS
a. 28.4.2017 - Extraliga, 1. liga, liga starších žáků - doručena přihláška na pořadatelství
od SG RG Prostějov. Za VV se zúčastní Daniel Valeš.
b. 21.4.2017 - Dorostenecká extraliga, liga mladších žáků - prozatím nebyla podána
žádná přihláška o pořadatelství. Za VV se zúčastní Lukáš Filip.
c. Minižáci - odeslání informací zúčastněným klubům s termíny konání semifinálových
turnajů a systému nadstavby ligy minižáků. Zúčastněné kluby byly požádány o
stanovisko k systému nadstavby.
3. Příprava národních turnajů
a. Český pohár - žáci - 06/2018
b. K4 - žáci - 19-21.5.2018
c. Otevřený český pohár seniorů - 15.-16.9.2018 - Ivo Kracík osloví mezinárodní týmy a
zjistí zájem jednotlivých mezinárodních týmů.
d. Beach - žáci - zatím bez termínu
e. Beach - senioři - 11.8.2018
f. K4 - senioři - říjen 2018
Tomáš Voda osloví extraligové termíny s žádostí o zaslání termínů soustředění
Tomáš Voda připraví termínovou listinu všech národních i mezinárodních turnajů pro sezóny
2017/2018 a 2018/2019
4. Školní korfbal
a. VV byl informován o aktuálním vývoji
5. Propagace ročníků 2017/2018
a. Oslovení zpracovvatelů ohledně spolupráce ve věci propagace národních turnajů
(viz výše)
b. Josef Podrábský - aktuálně dohodnuta z každého kola extraligy reportáž z jednoho
utkání.
i.
5.kolo Prostějov:Znojmo
ii.
6.kolo Brno:Prostějov
iii.
7.kolo Brno:Znojmo
c. Ivo Kracík informoval o možnosti využití aplikace Hudl Technique (možnost využití v
sytému iOS i Android)
d. Ivo Kracík zjistí, na turnaji Challange, ve spolupráci s Wimem Bakkerem, možnosti
záznamu zápasů a tréninků s možností tagování (označení)
e. Tomáš Voda zjistí cenu za propagaci přes Youtube ve spolupráci s profesionálními
youtubery
6. Weby
a. Představení korfbalu podle existujícího videa na youtube – oslovení zpracovatelů
b. Tomáš Voda připraví aktualizaci textu na web wikipedia
c. Ivo Kracík pošle stručné shrnutí pravidel pro různé varianty korfbalu (K4, K8,
beachkorfbal). Grafický návrh – oslovení zpracovatelů.
d. metodická videa – natáčení 17.12, zpracování do konce ledna 2017
3. 
Různé
a) Členská základna – informace o stavu odevzádni ze strany klubů
b) Pojištění odpovědnosti (RENOMIA) - Tomáš Voda zjistí při jednání podrobnosti ohledně
pojištění - spoluúčast, vztahuje se i na manipulaci s materiály, apod.
c) Zájem o pořádání mezinárodních akcí 2020-2023 - VV zvažuje pořádání 1-2 mezinárodní
turnaje v letech 2020 - 2023. Podrobnější bude řešení na dalším jednání VV
d) Lukáš Filip zašle IKF projevení zájmu o pořádání turnaje Europa Schield 2019 - Třeboň
e) Nominace mezinárodních rozhodčích pro rok 2018 - VV odsouhlasit následující složení
mezinárodních rozhodčích pro rok 2018: Zuzana Maňáková, Lukáš Filip, Lukáš Pazourek,
Ondřej Fridrich, Tomáš Voda
f) Vybavení rozhodčích na 2018 - nové dresy byly objednány a VV odsouhlasil grafický návrh
g) Formuláře pro rozhodčí - Tomáš Voda zajistí odeslání všem rozhodčím kterých se to týká,
včetně zaslání zpět s podpisy.
h) Olympijský festival – VV uvolní částku 25 tis do každé oblasti + 10tis. příspěvek od ČOV,
souhrnná částka určena k úhradě cestovného oblečení, DPP ubytování a stravy pro max. 5
osob, včetně nákladů na propagaci, vše po vyjasnění akčních časů v rámci sdílení
ukázkového prostoru (požadavek 6-8 hodin denně).
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i) Tomáš Voda zajistí, ve spolupráci s organizátory programu Korfbal do škol, evidenci košů
j) Ondřej Fridrich rezignoval na funkci v komisi rozhodčích, VV vzal na vědomí
k) SPORTS ACADEMY MORAVA, z.s. požádal o přijetí do struktury Českého korfbalového svazu
Další zasedání VV se pravděpodobně uskuteční v lednu 2018

Zapsal: Tomáš Voda

Ověřil: Lukáš Filip
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