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Z Á P I S 

 

z jednání Výkonného výboru ČBA 

ze dne 18. července 2019 od 17 hod., Bowlingzone Pardubice 

 

 

VV, přítomni: 
 

Karel Vopička, Jiří Beran st., Jiří Beran ml., Adam Vondráček, Tomáš Hlúch, Jiří Marval, Jitka 

Nosková 

Omluveni: Eva Burianová, Jan Spáčil, Vojtěch Rosenberger, Vojtěch Sádlík, Jan Čepelák  

Program: 

 

1. Zahájení jednání 

2. Kontrola plnění úkolů 

3. Práce jednotlivých komisí  

4. Různé 

5. Ukončení 

 

Průběh jednání: 

 

1.  Zahájení jednání 

 

Jednání zahájil prezident VV ČBA Ing. Karel Vopička přivítáním všech přítomných. Informoval 

o neúčasti a omluvě Jana Spáčila a Vojtěcha Rosenbergra z důvodu neočekávané výluky trati 

Olomouc – Pardubice. 

 

Prezident asociace informoval o práci sekretariátu na implementaci nového Registračního 

řádu ČKBF, startu nového databázového systému elektronické evidence členské základny a 

úspěšně provedeném zápisu sportovců/členů i subjektů/klubů sdružených v ČBA (ČKBF) do 

Resjtříku sportu MŠMT. ČKBF vyjádřila maximální spokojenost s naší prací, chybovost byla 

pod jedno promile a prezident poděkoval za odvedenou práci na těchto úkolech jmenovitě 

nové posile na sekretariátu, Jitce Noskové. 
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2.  Kontrola plnění úkolů 

 

Uložené úkoly číslo 2, 4, 5, 7 až 11 a 13 až 14 ze zápisu březnového zasedání VV splněny.  

Ostatní úkoly trvají a jsou uvedeny opět i v tomto zápisu. 

 

3.  Práce jednotlivých komisí 

 

Projednávaná 
problematika 

Zpráva z Trenérské komise 

Závěr První kurz 2. třídy, proběhne v říjnu 2019 – první termín je ale určen 
pouze budoucím školitelům odborné části - bowling. Druhý termín 
otevřený všem trenérům proběhne nejpozději na jaře 2020. 
Trenérům se závazkem práce s mládeží bude uhrazen poplatek ve 
výši 4.500 Kč spojený s účastí. 
 
Kurz ETBF Level I bude uskutečněn 16-18. srpna v Pardubicích. Kurz 
ETBF Level II bude uspořádán ve spolupráci s Costasem během 
podzimu 2019 dle jeho časových možností. 
 
Možnost účasti na zářijové ETBF konferenci iCoach 2019 v Kuortane 
nabídnuta ETBL Level III trenérů, reprezentačním trenérům a 
asistentům, konkrétně Adamu Vondráčkovi, Tomáši Hlúchovi, Jiřímu 
Beranovi, Janu Spáčilovi, Janu Čepelákovi a Jiřímu Uhlířovi. 
Asociace uhradí ETBF za tyto trenéry poplatky a ubytování, dopravu a 
ostatní náklady si účastníci uhradí z vlastních zdrojů. 
 
Na přelomu roku 2019/2020 nabídne ETBF nový kurz pro trenéry 
hráčů hrajících obouruč. Tento kurz bude nabídnut i našim trenérům 
TCM (bude v ČR) za obvyklých podmínek. 

Úkol č. 1/2019 Uspořádat kurz 2. trenérské třídy 

 Odpovídá: Tomáš Hlúch 

 Termín: 31. 10. 2019 

Úkol č. 3/2019 Uspořádat kurz ETBF Level II 

 Odpovídá: Tomáš Hlúch 

 Termín: 30. 11. 2019 

Úkol č. 15/2019 Zajistit účast našich trenérů na iCoach 2019 

 Odpovídá: Tomáš Hlúch 

 Termín: 15. 08. 2019 

  
 
 

Projednávaná 
problematika 

Zpráva z Komise pro mládež 

Závěr Za Komisi pro mládež přednesl shrnutí předseda komise Jiří Beran ml.  
Informoval o vzniku dvou nových TCM – Blansko a Jadran Frýdek-
Místek. Dále informoval o průběhu čerpání finančních prostředků pro 
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mládež, které probíhá v souladu se schválenou koncepcí. 
 
Dále informoval o ukončeném ročníku Školní bowlingové ligy a 
meetingu vedení asociace s organizátory skupin z jednotlivých měst, 
ze kterého vzešly některé nové poznatky, především technicko-
organizační,  pro ročník nadcházející.  
 
Dále byly probrány možnosti návaznosti ŠBL na práci TCM a JBL. Jako 
mezistupeň mezi ŠBL a TCM se jeví zájmové bowlingové kroužky, ve 
kterých by se soustředili budoucí zájemci o sportovní bowling. 
Takové kroužky by mohly vzniknout i v místech, kde je bowlingové 
centrum a zatím není založené TCM, v ostatních místech by 
fungovaly jako „líheň“ pro doplnění stavu TCM. Diskutována možnost 
rozdělení JBL na Extraligu a nižší ligy, kde by mohli hrát právě i děti 
z těchto kroužků. Jako největší problém se samozřejmě jeví 
personální obsazení – lidé/trenéři, kteří by se kroužku věnovali. 
 
VV vznesl požadavek na vytvoření koncepce práce a financování 
zamýšlených bowlingových kroužků a pověřil předsedu komise jejím 
vypracováním. 

Úkol č. 6/2019 Vytvořit metodiku pro učitele a zájemce o vedení bowlingových 
kroužků (jedná se o metodiku tréninku  a hry). 

 Odpovídá: Jiří Beran ml. 

 Termín: 31. 08. 2019 

Úkol č. 16/2019 Vytvořit vlastní koncepci existence a podpory bowlingových kroužků 
jako mezistupňů mezi ŠBL a Extraligou JBL/TCM 

 Odpovídá: Jiří Beran ml. 

 Termín: do 31. 8. 2019 

  

Projednávaná 
problematika 

Zpráva z Komise pro reprezentaci 

Závěr Za Komisi pro reprezentaci zaslali hodnocení akcí Jan Spáčil a Adam 
Vondráček v písemné podobě. Jan Spáčil zaslal návrhy nominačních 
kritérií pro ME mužů, ME žen a ECC v roce 2020. Po drobných 
doplněních a úpravách VV nominační podmínky pro ME schválil a 
jsou součástí tohoto zápisu. Podmínky pro ECC zůstávají přesně 
stejné jako v minulých letech a budou součástí propozic MČR. 
 
VV dále rozhodl, že MS kadetů 2020 do 21 let nebude patřit mezi 
podporované akce.  
 
Adamovi Vondráčkovi skončila dne 30. 6. 2019 smlouva jako 
hlavnímu trenéru mužské reprezentace. Na základě rozhodnutí byla 
tato smlouva Adamovi prodloužena na dobu neurčitou. Současně 
s tím, se Adam Vondráček vzdal funkce hlavního trenéra ženské 
reprezentace pro velkou časovou vytíženost. 
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VV se rozhodl vypsat podle loňského vzoru na uvolněné místo 
výběrové řízení. 
 

Úkol č. 17/2019 Vypsat výběrové řízení na hlavního trenéra ženské reprezentace 

 Odpovídá: Karel Vopička 

 Termín: do 19. 7. 2019 

Úkol č. 18/2019 Připravit finanční plán pro přípravu mužské reprezentace pro sezónu 
2019/2020 

 Odpovídá: Adam Vondráček 

 Termín: do 31. 8. 2019 

 

Projednávaná 
problematika 

Zpráva a návrhy STK 

Závěr Za Sportovně–technickou komisi přednesl zprávu Jiří Beran a 
předložil propozice jednotlivých soutěží pro sezónu 2019/2020. Nové 
propozice v drtivé většině vycházejí z propozic uplynulé sezóny. 
 
VV schválil propozice Extraligy ČBL 2019/2020 (změna v možnosti 
soupisek/nasazení hráčů v barážích, baráže o nový ročník jsou nyní 
součástí původní sezóny, nikoliv tedy sezóny nové, jak tomu bylo 
v sezóně 2018/2019). Dále VV schválil propozice MČR jednotlivců 
2020 (změna: play – off se bude hrát z časových a organizačních 
důvodů pouze na součet 2 her namísto 2 vítězných her, kvalifikovat 
se na MČR lze z Prestige jako doposud a také je rezervováno několik 
míst pro nejlepší hráče Extraligy) a dále propozice Národní kvalifikace 
QubicaAMF World Cup 2019. 
 
Karel Vopička informoval o dohodě s ETBF o provedení 
certifikovaného školení rozhodčích ETBF. Školení proběhne 14-15. 
prosince 2019 v Praze v prostorách ČUS na Strahově. Povede jej jako 
školitel Marios Nicolaides. Školení je pro rozhodčí asociace zdarma. 
 

Úkol č. 12/2019 Zveřejnit schválené propozice na webu 

 Odpovídá: Jiří Beran st. 

 Termín: 31. 07. 2019 

Úkol č. 19/2019 Zveřejnit článek a pozvat rozhodčí na certifikované školení 
rozhodčích ETBF 

 Odpovídá: Jiří Beran st. 

 Termín: 31. 08. 2019 

 

 

4. Různé 

 

Projednávaná 
problematika 

Oprava a změny v Přestupním řádu 

Závěr Karel Vopička informoval o nalezené chybě ve zveřejněném 
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Přestupním řádu. Na základě hlasování per rolam z 23.1.2018 měla 
být uvedena věková hranice pro mladého hráče 21 let. V jednom 
z uvedených paragrafů byla chybně uvedena hranice 19 let ve 
druhém 21 let, což mohlo vést ke zmatečnému výkladu.  
Na základě dohledané kompletní e-mailové komunikace bylo 
potvrzeno, že správná hranice odhlasovaná VV je 21 let a dotazem na 
právní oddělení České unie sportu bylo zjištěno, že z hlediska 
publikace řádu se jedná zjevně o tzv. písařskou chybu, která nemá 
vliv na použití a interpretaci. 
 
Chyba byla opravena a současně s tím byl Přestupní řád novelizován 
– bylo zrušeno hostování, které ztratilo význam, vázaný přestupní 
termín byl prodloužen na celé léto (1.7-31.8) a volný přestupní 
termín na zbytek roku (1.9-30.6). POZOR! Tato změna sice dovoluje 
změnit klubovou příslušnost během celého tohoto období, ale 
v jedné soutěži (Extralize ČBL, JBl či SBL) nelze nastoupit za více 
klubů, to vylučují samotné propozice výše uvedených ligových 
soutěží! Nicméně pro hráče, kteří v sezóně např. v Extralize 
nenastoupili za žádný tým, to dává možnost do ní naskočit kdykoliv 
během roku (po přestupu) bez nutnosti čekat na přestupní termíny 
tak, jak byly uvedeny dříve (pouze leden a pouze prázdniny). 
 
Novelizované znění Přestupního řádu bude zveřejněno na webu 
asociace v sekci dokumenty. 

Úkol č. 20/2019 Zveřejnit novelizované znění Přestupního řádu na webu asociace 

 Odpovídá: Karel Vopička 

 Termín: 19. 07. 2019 

 

Projednávaná 
problematika 

Personální záležitosti 

Závěr Na funkci viceprezidenta ČBA rezignoval Ivan Burian. VV ocenili jeho 
dosavadní přínos a vyjádřili poděkování za veškerou odvedenou práci 
v rámci asociace a také vyjádřili naději, že spolupráce mezi asociací a 
Ivanovými aktivitami v trenérské, technické i organizační rovině 
především v rámci ProBowling a regionu Jižní Morava bude nadále 
zachována. 
 
Ze zdravotních důvodů ukončila činnost tiskové mluvčí Lucie 
Petáková. VV jí také poděkoval za vykonanou práci a popřál brzké 
uzdravení. Lucie bude dále pracovat na projektu Historie 20 let 
organizovaného bowlingu v ČR, který bude mít logicky určité časové 
zpoždění oproti plánu, ale bude dokončen dle původního záměru. 
Diskutováno ukončení vydávání webového Zpravodaje, který by mohl 
být nahrazen jinou formou informačního bulletinu pro členskou 
základnu. 
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Projednávaná 
problematika 

Regionální MČR 2020 

Závěr Po důkladném zhodnocení situace regionální mistrovství dospělých 
(účast, termíny, zájem hráčů, finance) v roce 2020 konečně 
proběhnou v roce 2020 v rámci přeborů ABL (přebory heren a 
přebory regionů) jako společná soutěž. Detailní propozice budou 
vydány nejpozději v září 2019 a budou primárně určeny pro hráče 
kategorií P165 a P190 (i když budou otevřené samozřejmě i hráčům 
nejvyšší výkonnostní kategorie).  
 

 

 

5. Ukončení 

 

Řídící jednání poděkoval všem členům VV za účast. Další zasedání VV se uskuteční na podzim 

2019 

 

Zapsal:  Ing. Karel Vopička 


