ČESKÝ KORFBALOVÝ SVAZ Z.S.
Zátopkova 100/2 , 160 17 Praha 6
info@korfbal.cz
www.korfbal.cz

VVZ_01_2018

ZÁPIS
Zápis jednání Výkonného výboru Českého korfbalového svazu
ze dne 10.2.2018

DATUM
MÍSTO
PŘÍTOMNI
OMLUVENI
HOSTÉ

:
:
:
:
:

10.2.2018
Sezimovo Ústí, Hala TJ Spartak MAS, Hotel MAS
Daniel Valeš, Lukáš Filip, Jakub Máša
Aladár Dančo
Ivo Kracík, Tomáš Voda

1. Kontrola zápisu z minulého jednání VV - VV provedl kontrolu zápisu z posledního jednání
(09.12.2017), všechny úkoly splněny.
2. Aktuální informace
a. Členská základna - VV byl informován o aktuální stavu členské základny k
31.12.2017, vykázáno: Celkem 2027, dospělí 551 (muži 272, ženy 279) Mládež 1476
(dorostenci 142, dorostenky 108, žáci 624, žačky 602).
b. Dotační programy – podány dotační tituly v programech TALENT a REPRE,
dosavadní program 5 doposud nevypsán.
c. Rejstřík MŠMT - VV byl informován o detailech rejstříku MŠMT, školení na ministerstvu
(21.03.2018) se zúčastní Ivo Kracík a Tomáš Voda
d. Informace ČUS - 06.03.2018 proběhne v Nymburce VH ČUS za účelem změny Stanov
e. Harmonogram akcí na rok 2018 - VV odsouhlasil seznam akcí pro rok 2018
f. Výběrová řízení na neobsazené akce - VV byl informován o vypsaných výběrových
řízeních:
i.
21.04.2018 - finálový den minižáků - Kolín
ii.
22.04.2018 - finálový den extraligy dorostu - Prostějov
iii.
28.04.2018 - finálový den extraligy - Brno
iv.
17.06.2018 - český pohár žáků (beach) - do 31.03.2018
v.
28.07.2018 - český pohár (beach) - do 31.03.2018
vi.
06.10.2018 - český pohár (K4) - do 31.03.2018
3. Reprezentace
a. Plán soustředění jednotlivých kategorií - Tomáš Voda zajistí ve spolupráci s manažery
jednotlivých reprezentací aktualizaci plánu soustředění.
b. Kolize mezi kategoriemi U17 a U19 – opakovaně kladen důraz na výběr hráčů pouze
z dané věkové kategorie
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4. Příprava akcí
a. Olympijské parky (Brno + Ostrava) - informace o stavu přípravy Olympijských festivalů
2018 - organizačně zajišťuje Milan Schwarz ve spolupráci s ČOV
b. Český pohár v Brně - s nabídkou účasti na turnaji 15.-16.09.2018 osloveny
reprezentace: Maďarska, Německa, Portugalska, Polska, Anglie. Požadovaný termín
potvrzení účasti týmů do 28.02.2018.
c. Europa Shield 2019 - podání přihlášky na pořádání turnaje Europa Shield 2019 v
případě volné kapacity sportoviště - termín konání 24.01.2019 - 26.01.2019, místo
konání Nymburk, Třeboň
d. Příprava ročníku 2018/2019 – informace o možnosti doplnění soutěžního ročníku
2018/2019 o nový formát soutěže.
5. Ostatní
a. Propagace- zpravodajství z jednotlivých akcí - koordinátorem zpravodajství z
jednotlivých zahraničních akcí bude Tomáš Voda. Zpravodajství z IKF U19 Open
European Korfbal Championship zajistí Tomáš Voda přímo z místa.
b. Weby, sociální sítě - Tomáš Voda zajistí přípravu webu pro školní korfbal
http://skolnikorfbal.cza pro extraliguhttp://extraligakorfbal.cz.
c. Finálový den - prioritou je zajištění reportáže v ČT. Marketing zajistí Josef Podrábský
společně se zástupci KK Korfbal Brno.
d. Reklamní předměty (rollup, plachty, trička, klíčenky, apod.) - shrnutí marketingových
podkladů v rámci České extraligy.
e. Žádosti o ukončení členství v ČKS - VV vzal na vědomí ukončení členství v ČKS ZŠ
Chrustova, Bohumínská a Pěší.
f. Žádost o přijetí do ČKS – VV přijal do ČKS za řádného člena nový právnický subjekt
Korfbal Klub TJ Sokol Koblov
g. Informace z klubů - zástupci klubů informovali VV o průběhu a výsledcích klubových
turnajů IKF Europa Cup 2018(Ivo Kracík), IKF Europa Shield 2018 (Jakub Máša)
h. IKF- způsob organizace kvalifikace IKF Europa Cup - 1. kolo - prioritou VV není způsob
organizace kvalifikace, ale zabezpečení standardní hrací doby u všech zápasů
(4x10 min čistého času).
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