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Věc: Zápis z jednání Výkonného výboru ČBA ze dne 5. 10. 2017 v Praze (restaurace 
Patium Zbraslav). 

 

Přítomni: Vopička Karel, Beran Jiří, Spáčil Jan, Čepelák Jan, Marval Jiří, Havel Petr, Vondráček 
Adam, Burian Ivan, Hlúch Tomáš, Vojtěch Sádlík st., 
Omluveni: Vojtěch Rosenberger 
Hosté: Kala Rostislav 
 

1. ÚVOD 
- Přivítání účastníků VV prezidentem ČBA Karlem Vopičkou 
- Představen program schůze VV, většina programu této schůze bude věnována (jak bylo 

avizováno) podpoře a rozvoji juniorského bowlingu (body 2-7) 
 

2. METODIKA 
- VV gratuluje Tomáši Hlúchovi, Adamu Vondráčkovi a Jiřímu Beranovi ml. k získání 

certifikátu trenérské úrovně ETBF Level III. 
- VV ukládá Trenérské komisi (Tomáš Hlúch, Adam Vondráček) připravit písemný materiál 

včetně videoukázek pro výuku a trénink začátečníků, který vychází z  ETBF Level I 
(rozběh, vypuštění a osvojení základů bowlingu).  

- Materiál bude k dispozici na internetu i na partnerských bowlingových centrech v písemné 
podobě (s odkazy na videa) a na webových stránkách ČBA. 

- Termín splnění úkolu do 31. 12. 2017. 
 

3. ŠKOLENÍ A VZDĚLÁVÁNÍ 
- V roce 2018 bude proveden minimálně jeden kurz ETBF I pro nové zájemce, podmínka 

pro účast zdarma zůstává zachována - práce s mládeží a závazek bezplatné spolupráce 
s asociací (termín konání bude upřesněn a oznámen na stránkách ČBA).  

- Trenérská komise je pověřena uskutečňovat setkání trenéru ETBF, které by mělo 
směřovat k rozšíření a prohloubení znalostí i výměně zkušeností. 

- Trenérská komise je pověřena kontrolou práce již vyškolených trenéru ETBF Level I a 
dále kontrolou plnění podmínek ze strany TCM.  
 
 

4. PODPORA JUNIORSKÝCH BOWLINGOVÝCH LIG 
- Schválena vize projektu juniorské ligy na školách v ČR s podporou ČBA, která by měla 

sloužit jako alternativní forma JBL, pro rozšíření aktivní členské základny juniorů a zvýšení 
účasti na regionálních mistrovství.  

- Schváleny podmínky financování i minimální parametry soutěží 
- Rozjezd a systém jednotlivých soutěží „nultého“ ročníku, bude ponechán na 

organizačních pracovnících na jednotlivých hernách/městech. Projekt musí být ale 
konzultován s STK a STK bude schvalovat každé propozice. Na konci sezóny 2017-2018 
bude projekt vyhodnocen a připraví se z něj podklady pro další rok. 

- Do projektu a podpory je zařazen i existující projekt BOTUŠ v Olomouci a Mostu, nově 
pod záštitou ČBA. 

 
5. PODPORA TCM  

- Již schválenou formou podpory TCM pro tento rok je dotovaná JBL. 
- Nad rámec této podpory obdrží každý tým v Juniorské bowlingové Extralize, který dohraje 

celý soutěžní ročník, finanční podporu 6.000 Kč. Podmínkou je právní subjektivita  TCM 
nebo klubu jako příjemce podpory. 

- Další probíhající formou podpory jsou bezplatná školení a vzdělávání trenérů TCM 
- TCM může během sezóny žádat o jednorázovou podporu pro uskutečnění náborového 

turnaje pro nové členy TCM. 
  

6.  JUNIORSKÁ REPREZENTACE 
- Odsouhlasena finanční podpora kempů širší reprezentace s trenérem repre Janem 

Spáčilem (12.10.2017 + 13.10.2017 – Olomouc, 17.11.2017 + 18.11.2017 – Strašnice, 
16.2.2018 + 17.2.2018 – Most, 9.3.2018 + 10.3.2018 – Pardubice). 
 



- Odsouhlasen návrh Ivana Buriana na podporu vybraného týmu pro EYC2018, jedna 
bowlingová koule pro každého hráče (cestujícího na EYC2018) dle výběru trenéra 
reprezentace 

 
 

7. STARONOVÝ TURNAJ PRO JUNIORY (JKT) 
- Prezident ČBA navrhuje pro rok 2018 oživení systému turnajů přesně podle vzoru 

zrušeného projektu JKT, který by se měl konat přibližně čtyřikrát do roka. ČBA by se 
měla vrátit touto myšlenkou k primárnímu cíli, aby se junioři nepotkávali jen jednou ročně 
na MČR, ale častěji a měli možnost společného porovnání. Tento turnaj by měl umožnit 
sportovní bowling co nejširšímu okruhu dětí, byl by koncipován jako otevřený. Účast 
trenérů dětí vítána. 

- Akce by měla být jedno nebo dvoudenní spojená se společnou zábavou a trávením 
volného času dětí i mimo soutěžní klání. 

- Termíny, soutěžní disciplíny a volnočasovou náplň připraví Petr Havel a Adam Vondráček 
(termín splnění úkolu do 31. 12. 2017) 

- Pokud by tento projekt v budoucnu nahradil Olympiádu TCM VV navrhuje projekt nazvat 
Olympiáda mládeže, aby bylo viditelné, že je akcí otevřenou pro každého juniora do 18 let 
věku. 

 
8. HOSPODAŘENÍ 

- Prezident ČBA předložil pozměněný rozpočet ČBA, který je upraven dle došlých dotací 
z programu V MŠMT (rozpočet je v příloze zápisu VV). 

- VV schválil finanční odměnu 10.000 Kč pro Annu Petákovou za umístění na ME juniorů 
2017. 

 
9. REPREZENTACE 

- Schváleno navýšení rozpočtu pro výjezd na MS 2017 do Las Vegas v potřebné výši 
z rezervy pro sezónu 2017/2018. 

- Fungování, podpora a celková vize reprezentace ČR všech věkových kategorií pro další 
léta bude tématem příštího zasedání VV.  

- Vizi připraví Komise pro reprezentaci a předloží ji k diskuzi VV do 31 12. 2017. 
 

10. OSTATNÍ 
- VV se zabýval doplňky a případnými změnami propozic SBL pro rok 2018. Doporučuje 

vyhodnotit soutěž po skončení letošního ročníku a vše projednat na zasedání OV SBL. 
- VV potvrdila i přes letošní nízký zájem opětovné pořádání Finále Prestige pro nižší 

výkonnostní kategorie P190 a P165 v roce 2018 a doporučuje zatraktivnění soutěže. 
Místo konání (Praha nebo Pardubice) bude určeno na příštím zasedání VV.  

 
 

    
 
 

Zapsal J. Marval 
Schválil K. Vopička 

 
 
 
 


