Zápis - Pravidelné setkání VV ČKS
8.3.2021 - 21:00 - Google Meet
Přitomni: Daniel Valeš, Lukáš Filip, Ivo Kracík, Aneta Lešanská, Jakub Máša,
Denisa Kolářová, Tomáš Voda, nepřítomni: Milan Schwarz

Aktuální informace
•

•

•

•

•

Předseda VV informoval o aktuální situaci ve věci restartu sportování v ČR. Všichni
následně okomentovali zaslaný dokument “Restart sportu V3”. Termíny uvedené v
dokumentu jsou s největší pravděpodobností nereálné - reálné odhadované termíny cca
+1 měsíc.
Dále předseda VV vyzval přítomné k zamyšlení jakým způsobem bude probíhat
testování při spuštění soutěží, jaké na něj budou požadavky, kde a jaké bude možné
zakoupit testy, atd. Vhodné zapojení korfbalistů lékařů.
Předseda VV navrhl výše popsané probrat s kluby. Předseda VV dále navrhl v rámci
setkání s kluby prezentovat SCM a KAPP.
o GS prověří možný termín setkání.
o GS v rámci VV a MK otestuje KAP - jednotlivé role: trenér, rodič, dítě.
o Ivo pošle návrh prezentace SCM.
Aktuální informace k mezinárodním akcím:
o U17 v Nizozemsku - zatím nejistá (poslední informace, že v NL prozatím
nezahájili přípravy),
o U15 v Maďarsku - zatím v plánu s tím, že ke kategorii organizátor navrhl přidat
kategorii U19.
o MS v Belgii (SEN) - Ivo prověří možnost rezervace ubytování v apartmánech +
kuchaře.
Dále probíhala diskuze nad tématem soutěží, termínů soutěží, soustředění reprezentací
a talentované mládeže, apod.
o Jaké jsou možnosti ubytování v rámci reprezentačních srazů? Aktuálně
ubytování není možné. Ve hře možnost menších skupin a jednodenních
soustředění.
o Bude nutné vyvolat jednání minimálně v rámci V4 ohledně sjednocení
termínových listin a dalšího postupu.

Další setkání: Pondělí 15.3.2021 ve 21:00 - Na programu další body ze Strategie ČKS 2026 Start Školního korfbal (nový osoba ano, nebo ne?), Rozhodnutí NSA pro rok 2021 na 5,9 mil Kč
a využití finančních prostředků, komunikace s realizačními týmy reprezentací a talentované
mládeže.

