Zápis - Pravidelné setkání VV ČKS #05
15.2.2021 - 21:00 - Google Meet - Daniel Valeš, Lukáš Filip, Ivo Kracík, Aneta Lešanská, Jakub
Máša, Denisa Kolářová, Tomáš Voda - Omluveni: Milan Schwarz

Volby do vedení ČOV
• Předseda VV informoval o aktuálním stavu ve věci ČOV a MŠMT
• Proběhla krátká diskuse ohledně podpory kandidátů do volených funkcí
• Členové do VV jako neolympijské sporty Softball a Horolezecký svaz (otázka zda jsou
neolympijské, když budou na LOH Tokyo)
• Předseda VV vyzval zúčastněné k diskuzi na výše popsané téma —> Ivo Kracík informoval
o dohodě s Milanem Schwarzem —> ve středu jednání s neolympijskou složkou ČOV a
Ivo požádal o informace k možné podpoře korfbalu v rámci Světových her

Olympijské festivaly ČOV
• Pouze Praha a Brno (Ostrava se letos neuskuteční z finančních důvodů)
• Termín: 23.7.2021 ~ 8.8.2021 (od 31.7.-7.8.2021 bude Akademie 21)
• Především bezpečnost na první místě
• Praha
o
cílem především založení nového klubu
o
Koordinátor Ivo Kracík
• Brno
o
Otázka personálního zajištění
• Předseda VV navrhl potvrdit předběžný zájem a vstoupit do jednání s ČOV - zajistí Tomáš
Voda
• Všichni navrhnou:
o
seznam a rozsah aktivit (důležitý je program - soutěže, Korftatlon, vodní korfbal,
apod.),
o
personální kapacity,
o
požadavky na prostor a povrch,
o
seznam propagačních předmětů,
o
rozpočty pro jednotlivé destinace.
• Jakub Máša navrhl
o
V Brně požadovat písek
o
Návrh využít plovoucí koš na hladině (vodní korfbal) —> @Luky zjistí u Rika
možnosti dodání

Otázka soutěží
• Březen 2021 je nereálný
• Později možné venkovní soutěže
• Aktuálně je nutné vyčkat dalšího vývoje pandemické soutěže
• Testování hráčů rychlými testy, stejně jako ve školství ???

Mezinárodní aktivity
• ERASMUS
o
Tomáš Voda shrnul zkušenosti se zpracovanými ERASMUS projekty
o
Předseda VV uvedl, že první jednotlivé projekty byly zpracovány jako izolované aktuálně zapadá do koncepční spolupráce
• VNávrh 4
o
Tomáš Voda informoval o aktuálním stavu příprav maďarského projektu V4
Termín: 27.5.-30.5.2021
▪
Lokalita: Balaton
▪
Počet účastníků z každé země: 8
▪
Náklady: převážná část hrazena z projektu (může být příspěvek na
▪
dopravu)
o
Zájemce dle prvotních informací máme, nevíme ale, zda bude možné z důvodů
aktuální pandemické situace realizovat

o

Tomáš Voda doplnil zájem o společné setkání předsedů a další spolupráci v
rámci V4
• IKF Europe (restart)
o
Původní IKF Europe vedl Milan Schwarz (minimum kompetencí, většinu měla
IKF)
o
V roce 2019 úvodní schůzky k restartu IKF Europe - Jan Fransoo, Tilbert La
Haye, Bjorn Elewaut
o
Předseda VV navrhl nejprve pracovat ve vlastní skupince V4 - institucionalizace
směrem nahoru, ne opačně. Poté až další jednání s IKF (NL a BEL).
o
Ivo Kracík navrhl jako případnou koordinátorku komunikace s IKF Lenku
Faltýnkovou. Předseda VV navrhl, že v případě zájmu, se může prozatím zapojit
do pravidelných setkávání VV
o
Všichni navrhnout k čemu by IKF Europe měla sloužit, k čemu by měla být dobrá
a jak by měla spolupráce probíhat. Z následně diskuze vyplynulo, že IKF Europe
potřebujeme pro prosazení středoevropských zájmů, chceme se setkávat na
všech úrovních a spolupracovat ve všech oblastech.
o
Předseda VV shrnul jednotlivé oblasti, ve kterých je možná spolupráce (blíže
rozpracováno v dopise zaslaném V4 na přelomu 11/2020 a 12/2020):
Pravidelná komunikace
▪
Oficiální mezinárodní zápasy mládeže
▪
Společná činnost rozhodčích (mezinárodní dvojice)
▪
Vzdělávání trenérů
▪
Inovace
▪
Medializace
▪
Zábava
▪
Material a terming
▪
Granty
▪
V4 účast na Challenge jako jeden tým, včetně rozhodčích
▪
o
Jednotlivé události, na které je třeba reagovat
účast na projektu Školení začínajících trenérů v rámci V4 —> budeme se
▪
účastnit, první společné jednání proběhlo
IKF Europe Korfball Tour Challenger 2022 tzn. v lednu 2022 kvalifikace
▪
a v dubnu 2022 finálový turnaj (zřejmě NL), na podzim základní část v
ČR a první dva týmy do konce roku pojedou na kvalifikaci. Bude k další
diskuzi. Aktuálně VV navrhl projevit zájem o pořádání kvalifikace.
@Tomáš potvrdí účast v požadovaném termínu.
IKF EKC 2021 - máme zájem se účastnit. @Tomáš potvrdí účast v
▪
požadovaném termínu.
IKF Beach WKC 2021 - máme zájem se účastnit. @Tomáš potvrdí účast
▪
v požadovaném termínu.

Závěr:
Další setkání: Pondělí 1.3.2021 ve 21:00 - Případně další body ze Strategie ČKS - soutěže a příprava
ročníku 2021/2022 (možná blesková soutěž, např. 6 týdnů), Beach soutěž 2021 - možná i dvoukolová,
apod.

