Zápis - Pravidelné setkání VV ČKS
12.4.2021 - 21:00 - Google Meet
Přitomni: Daniel Valeš, Lukáš Filip, Ivo Kracík, Jakub Máša, Tomáš Voda
Omluveni: Aneta Lešanská, Denisa Kolářová, Zuzana Maňáková
Hosté: David Konečný, Milan Čejka, Jiří Podzemský, Patrik Nguyen, Martin Šnévajs

Mezinárodní akce

- Ivo Kracík uvedl jednání popisem aktuálního stavu a možností sportování. Informoval o aktuálních
změnách v mezinárodním kalendáři IKF. Dále představil kalkulaci nákladů na jednotlivé akce
seniorské reprezentace (předpoklad na kalendářní rok). Průběžně na vyzvání reagovali všichni
zástupci realizačních týmů reprezentací a talentované mládeže. Všichni uvítali jednotnou formu
podkladů.

- Ivo Kracík vyzval všechny přítomné k připomínkám, resp. k dotazům k aktuální situaci,
kontaktování hráčů a dalšímu vývoji.

- Martin Šnévajs (U15) - uvítal by fungování v rámci KAP. Rád by se dozvěděl více. Materiálové
zázemí je zatím vyřešeno, takže není nic třeba. Otázka jak bude vypadat situace ohledně
turnaje v Maďarsku. Ohledně možných soustředění, Kostelec na Hané je zatím k dispozici.

- Lukáš Filip (U17) - stále aktivní: pokračují v přípravě online, cvičí on-line, testují (znovu
testování v půlce 05/2021). Předpokládá soustředění v květnu, nebo v červnu. Na podzim by
rádi s talentovanou mládeží vyrazili do Belgie na mezinárodní turnaj.

- Milan Čejka (U19) - rádi by reagovali na termínovou listinu dříve než půjde klubům. Není si jistý
sloučením jednotlivých věkových kategorií, ale bylo by dobré zapojení mladších sportovců po
skončení jejich vrcholné akce v dané sezóně (možnost využít v kategoriích vyšší kategorie).
Dobré je mít reprezentační přestávky v soutěžích. Rozhodně je dobré plánování, ale vzhledem
k nerovnoměrnosti jednotlivých ročníků někdy složité. O vybraných věcech by neměla
rozhodovat VH, ale měl by rozhodovat VV společně s jednotlivými komisemi.

- Ivo Kracík shrnul, že důležitý je kalednář. Před plánováním STK je nutné dát dohromady
kalendář soustředění jednotlivých reprezentačních výběrů a talentované mládeže.

- Předseda VV komentoval jednotlivé připomínky
- Termínová listina je konkrétní návrh nad kterým je možné diskutovat, ne finální řešení.
- Každý výběr má mít svou akci. Naprostý souhlas. Aktuální situace pomohla ke zlepšení
komunikace. Komunikace a možnost setkávání je hodně důležitá. Nutná dlouhodobá diskuze
skupiny reprezentačních trenérů.

- Rozhodování VH - V případě, že budou fungovat korektně všechny komise a trenérská
skupina, nebude nutné, aby rozhodovala VH.

IKF U21 Korfball World Cup 2021

- Ivo Kracík - jaký výběr by měl jet a kdo by měl tvořit realizační tým na nově vypsaném turnaji IKF
U21 Korfball World Cup 2021 v termínu 24.-26.9.2021 v Saint-Étienne, Francie.

- Jiří Podzemský (U19) - rád by vyrazil s U19. Otázka je, ale věc přípravy. Může být jako příprava
na IKF U19 WKC 2022 v Kutné Hoře. Další otázkou je, zda by nebyli výhodnější Flandry
(turnaj). Minimálně jedno soustředění by mělo být ve sportovní hale, před samotným výjezdem.

- Daniel Valeš - měla by jet U19. Protože příprava by to mohla být výborná příprava na IKF U19
WKC 2022 v Kutné Hoře (U21 Francie výborný přípravný soupeř pro naši U19). Určitě letecky,
otázka ubytování bude vyřešena nejdříve v 06/2021.

- Lukáš Filip (U17) - určitě se to hodí a je pro to, aby se zúčastnila U19. Ideální turnaj na rozjezd
přípravy na IKF U21 Korfball World Cup 2021.

- Martin Šnévajs (U15) - souhlas s výše popsaným.
KAP
- GS připraví detailnější prezentaci s důrazem na trenéry.

Kondiční příprava reprezentantů

- Vhodná komunikace kondičních trenérů jednotlivých výběrů v rámci kondiční přípravy.
- Zuzana Maňáková - rozhodně by uvítala hlavně z důvodu přechodu hráčů mezi jednotlivými
kategoriemi. Aktuální složení týmu kondičních trenérů:

- Vít Hovorka (U21 + SEN)
- Zuzana Maňáková (U17)
- V řešení (U15 + U19)
Rozhodně společná platforma mohla být přínosem, ale nutná volba hlavního kondičního trenéra.

Další setkání VV s reprezentačními trenéry: Pondělí 3.5.2021 ve 20:30 opět v rámci společného
setkání VV - na programu jednotlivé body ze zápisu výše - především plány na následující sezónu
a prezentace KAP.

