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Zápis ze schůze Výboru ČBS za dne 12. 3. 2018
1.) Výbor ČBS se sešel 12. 3. 2018 od 17 hod v Praze ve složení: Milan Macura (předseda), Jiří Emmer,
Adam Kubica, František Králík a Erik Klemš.
2.) Dne 2. března 2018 zveřejnilo MŠMT rozdělení dotací v programu REPRE. Na tomto základě
předpokládá výbor ČBS s částkou 345 000 Kč, která je určena výhradně na reprezentaci ČR na ME
Open v Belgii, ME juniorských páru v Chorvatsku a ME Malých Federací (místo zatím neznámé).
Přidělená částka z MŠMT je o 85 400 Kč nižší než ČBS v tomto programu žádalo. Výbor rozhodl o
rozdělení přidělené částky následovně:
a) ME Open v Belgii. ČBS pokryje náklady na vklad do soutěže pro tým Open, příspěvek na
dopravu ve výši 12 000 Kč a příspěvek na dopravu ve výši 1 200 Kč na den a hráče,
maximálně do výše 86 400 Kč.
b) ME juniorských párů v Chorvatsku. ČBS pokryje náklady na vklady do soutěží pro 2 páry
v každé kategorii U26, U21, U26 MIX a jednomu páru v kategorii U26W. Kategorie U16 a U13
vklady neplatí. Dále ČBS přispěje částkou 18 900 Kč na dopravu a částkou 76 800 Kč na
ubytování. Příspěvky na dopravu a ubytování se rozdělí rovnoměrně mezi všechny
účastníky soutěže. Výběr párů podpořených na vkladech určí kapitáni jednotlivých
reprezentací. Příspěvek na náklady a odměnu pro kapitány (doprovod přímo na akci) bude
ČBS žádat v jiném programu.
c) ME Malých Federací. ČBS přispěje reprezentačnímu týmu 4 800 Kč na dopravu a 19 200
Kč na ubytování pro celý tým. Startovné se na této soutěži neplatí.
d) ČBS dále z tohoto programu přispěje částkou 11 200 Kč na reprezentační trička.
Výbor ČBS odhlasoval rozdělení prostředků jednohlasně (A: 5, N: 0, Z: 0).
3.) Výbor ČBS vydal nominační kritéria reprezentačního týmu na ME Open v Belgii. Pravidla a znění
jsou v samostatném dokumentu zveřejněném na stránkách ČBS.
4.) Výbor ČBS jmenoval kapitány juniorských reprezentací pro sezonu 2018 a 2019. Podrobnější
informace, povinnosti a pravomoci kapitánů zveřejní výbor do konce března 2018 na stránkách ČBS.
a)
b)
c)
d)

V kategorii juniorů (U26) byl kapitánem zvolen Milan Macura (A: 5, N: 0, Z: 0)
V kategorii dorostenců (U21) byl kapitánem zvolen František Králík (A: 5, N: 0, Z: 0)
V kategorii žáků (U16 a u13) byl kapitánem zvolen Jaroslav Hájek (A: 5, N: 0, Z: 0)
Kategorii U26W (ženy) zastupují všichni kapitáni dohromady (A: 5, N: 0, Z: 0)

5.) Výbor ČBS podá žádost o dotaci na MŠMT na základě výzvy č. 7 Podpora sportovních svazů –
sporty nezařazené do olympijského programu. Přípravou této žádosti výbor pověřil Milana Macuru
a Františka Králíka.
6.) Výbor ČBS jmenoval komisi pro správu juniorského fondu, která bude mít na starost udržování
aktuálnosti údajů na stránkách ČBS, vytváření a aktualizaci pravidel pro přidělování příspěvku
juniorům a schvalování žádostí hráčů. Schválené žádosti tato komise předá výboru ČBS k proplacení.
Do komise byli zvoleni Michal Králík, Vladimír Machát a Daniel Vachtarčík. (A: 5, N: 0, Z: 0)
Za výbor ČBS sepsal Milan Macura, v Praze, dne 12. 3. 2018

