Zápis - Pravidelné setkání VV ČKS
1.2.2021 - 21:00 - Google Meet - Daniel Valeš, Lukáš Filip, Ivo Kracík, Aneta Lešanská,
Jakub Máša, Denisa Kolářová, Milan Schwarz, Tomáš Voda
Úvod:
•
Předseda VV o možnosti získat míče a výškově nastavitelné koše za účelem
školního korfbalu
Sportovní centra mládeže (SCM):
•
Ivo Kracík představil nální verzi dokumentu KONCEPCE PRÁCE S
TALENTOVANOU MLÁDEŽÍ ESKÉHO KORFBALOVÉHO SVAZU.
•
Ivo Kracík informoval o zájmu velkých klubů, dále připravil vzor smlouvy o SCM
(ednoduchá rámcová smlouva mezi ČKS a klubem), vzorový projekt a tréninkový
plán který připravil Lukáš Filip.
•
Předseda odešle 2.2.2021 výše popsaný dokument Národní Sportovní Agentuře
(dále jen NSA).
•
Návrhy na prezentaci - formou krátké prezentace a představení celé myšlenky
jednotlivým klubům (online).
•
Tomáš Voda prověří možnost pořádání setkání přes MS TEAMS. Možný kontakt
přes ČUKIS kde byla nabídka na OFFICE 365.
Strategie ČKS 2026:
•
Lukáš Filip představil aktuální znění dlouhodobého plánu Strategie ČKS 2026
(kompilace připomínek vybraných účastníků)
•
Oblasti které řeší strategie
1. Organizace soutěží v České republice
2. Mezinárodní soutěže
3. Rozhodčí
4. Trenéři
5. Talentovaná mládež
6. Korfbalová akademie
7. Školní korfbal
8. Popularita a marketing
9. Mezinárodní činnost a zapojení
10. Rozvoj moderních technologií
11. Aktivní zapojení bývalých hráčů
12. Personální zabezpečení svazu
•
Doplnění konceptu o další body - do pátku 5.2.2021 doplní všichni účastníci
(případně rozpracování dalších bodů)
•
Následně budou stanoveny 2 body z koncepce o kterých se budeme bavit
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Informace o aktuálním dění (IKF, NSA, apod.):
•
IKF AKTUALITY - MS TEAMS hovor se zástupcem IKF (Tilbert La Haye) informoval Tomáš Voda
IKF U22 WKC 2021 Taiwan
◦
Turnaj nebude (s největší pravděpodobností) —> do 10 dnů pošlou
▪
o ciální informaci
3-4 denní turnaj —> více zápasů během dne —> zatím neznají přesný
▪
formát soutěže (nejspíš kvali kace na ME), pouze pro evropské země

Nejprve zjišťují zájem, potom pozvánky, dále kdo má zájem a
následně systém turnaje (žádné bližší podmínky nemáme k dispozici)
O turnaj máme zájem, v případě, že bude možné cestovat a
▪
minimálně 1 měsíc před turnajem trénovat, přijedeme.
IKF
European
Korfball Tour 2022
◦
Rádi by znovu zopakovali i v 2022, přestože se to 2021 neuskutečnilo
▪
Finálový turnaj by rádi 04/2022 (je obtížné najít vhodný termín pro
▪
všechny země —> v tuto chvíli hledají vhodný termín)
Aktuálně experiment, ale doufají, že by z toho mohlo být něco
▪
dlouhodobého
Krize je příležitost, tak proč nezměnit termínový kalendář —> bude
▪
řešeno se soutěžními komisí (ČKS i IKF)
IKF
WKC
2022 kvali kace
◦
Spousta zemí projevila zájem o účast (možnost kvali kace v rámci
▪
EKC v Belgii —> nemusíme do kvali kace pokud se bude dařit)
Nejspíš formou dvou turnajů
▪
Pořadatelství - čekají na bit od potenciálních pořadatelů (mají 3 země)
▪
Rádi by ČR jako záložní variantu —> deklarovali jsme, že naše
▪
nabídka stále platí
IKF EKC 2021
◦
Dotazy (vakcinace, testování, ubytování, doprava, apod.) bez jasné
▪
odpovědi - bude řešeno s CO (Sam S. a Frank B.)
Všechno bude odehrané v Antverpách. Popsán systém turnaje, ale
▪
žádná odpověď na dotazy (aktuálně nemůže předjímat nic)
IKF EUROPE - informoval Lukáš Filip
Restartování možné spolupráce
◦
Kontakt z KBKB Bjorn Elewaut (zároveň člen EXCO IKF)
◦
Dotaz zda máme jako jedna z 6 zemí se vnořit (CZE, ENG, GER, NL, BEL,
◦
POL)
Návrh společného hovoru (první setkání v druhé polovině února 2022)
◦
KLUB NA ZKOUŠKU
Aneta Lešanský připraví manuál pro vedení a správu klubu
◦
Aktuální informace k NSA (dobrovolný bod)
Milan Schwarz informoval o aktuální dění ve sportovní komunitě (informace
◦
doplnil předseda VV)
Průzkum sportovního prostředí (dotazník u veřejnosti) —> vzpoura ve
◦
sportovním prostředí —> národní rada pro sport (průzkum není zásadní) —>
dále informace NSA, že má dotazník minimální vliv na přidělován dotací —>
odvolání náměstků NSA (Lukš + Janeba)
◦
▪
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Závěr:
•
Další setkání: Pondělí 8.2.2021 ve 21:00 - hlavním tématem STRATEGIE ČKS
2026

