
 
 Zápis z 1. zasedání výkonného výboru ČRA  
10. července 2012, 17:00 RSK Palmovka  
Účastníci: za VV: MVDr. H. Bacílková, Mgr. E.Kočvara, J. Rada, ing. J. Pulkráb, A. Mačor - korespondenčně  
sekretář: J. Rudovský  
  
 

1. Volba nového předsedy ČRA 
Dle schválené změny Stanov ČRA volili členové VV ČRA ze svého středu nového předsedu ČRA pro 
další 2-leté období. Novou předsedkyní se stala ( 4 hlasy pro, 1 člen VV se zdržel) MVDr. Hana 
Bacílková. Místopředsedou ČRA se stává ing. Jan Pulkráb.  
 

2. Volba generálního sekretáře VV ČRA 
Členové VV potvrdili ve funkci generálního sekretáře ing. Jaroslava Rudovského, CSc. 
 

3. Rozdělení aktivit členů VV ČRA 

 Hana Bacílková – se zaměří na marketing a koordinaci práce členů VV a sekretáře ČRA, 
spojení přes predseda@e-ricochet.cz 
 

 Alan Mačor – zaměření člena VV zůstává shodné s předchozím obdobím – organizace 
turnajů, přihlašování na turnaje, uveřejňování losování, časového plánu turnaje, žebříčky 
apod. na oficiálních stránkách ČRA. Spojení přes turnaje@e-ricochet.cz  
 

 Jan Pulkráb -   zaměření zůstává shodné – zahraniční aktivity ČRA, mezinárodní turnaje, 
marketing, reportáže a fotodokumentace z turnajů – spojení přes tournaments@e-ricochet.cz 
  

 Eduard Kočvara – nový člen VV se zaměří na zjednodušení a upřesnění pravidel ricochetu a 
jejich výklad, a na optimalizaci kritérií pro Ligu družstev. Spojení přes rozhodci@e-ricochet.cz 
 

 Jan Rada – nový člen VV ČRA se zaměří na technické otázky ricochetu, informovanost center 
z hlediska vybavení raketami, míčky, příslušenstvím ke hře. Z hlediska marketingových aktivit 
se zaměří na vydávání ricochetového Bulletinu. Spojení přes vybaveni@e-ricochet.cz  

 

 Jaroslav Rudovský – administrativa, kontakt s úřady, provoz webové stránky, sponzoring. 
Spojení přes sekretariát@e-ricochet.cz   
 
 

4. Projednány byly úpravy a doplnění pravidel, které by zvýšily atraktivitu ricochetu. Členové pověřili 
E.Kočvaru k předložení návrhu změn pravidel a výkladu některých sporných situací a to v podobě, 
která by umožnila postupné zpracování jednoduchých pravidel a podrobného výkladu pravidel 
k uveřejnění na webových stránkách ČRA. 
      Zodpovědná osoba:  E. Kočvara 
      Termín   10. srpna 
 

5. VV ČRA upravuje termíny a postup zveřejňování nalosování a časového rozpisu utkání – 
přihlašování je možné nadále do čtvrtka do 20.00, přičemž se přijímají přihlášky pouze prostřednictví 
e-formuláře na webu. Nalosování do turnaje a časový plán prvních utkání bude uveřejněn v pátek do 
9.00 hod. Případné opravy či reklamace přihlášek budou uplatňovány do pátku 12.00 s tím, že bude 
okamžitě uveřejněn konečný rozpis a nalosování. Pokud dojde oproti původnímu rozpisu ke změnám, 
VV zašle upozornění na změny všem dosud přihlášeným hráčům a to na jejich emailové adresy 
uvedené v přihlášce. 
      Zodpovědná osoba:   J.Pulkráb, A.Mačor  
       Termín:   průběžně  
 

6. Úprava bodování individuálních turnajů i Ligy družstev.  
a) Projednány byly návrhy na úpravu bodování A a B turnajů, tak aby se více přiblížily poměru jejich 

sportovních úrovní. VV ČRA doporučuje upravit body tak, aby vítěz turnaje B dosáhl na bodové 
ohodnocení 9tého hráče turnaje A, tak jak odpovídá kritériím k účasti hráče na turnaji B. Vítěz 
turnaje B bude mít napříště 1000 bodů (namísto 400 bodům). Tomu se adekvátně upraví body 
dalším hráčům v pořadí.  

      Zodpovědná osoba :  A. Mačor 
      Termín:   do zahájení herní sezóny 
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b) Úprava hracího řádu Ligy družstev 
 Členové VV posoudili důsledky loňských úprav pravidel a v návrhu úprav vyšli z výsledku 
plebiscitu v této otázce. Pro nasazení hráče na post č.3 bude rozhodovat jeho předem určená bonita, 
opravňující jeho nasazení proti juniorům a ženám. Původní jediné kritérium zohledňující pouze 
aktuální postavení na žebříčku ČRA se neosvědčilo a bylo, s mírnou nadsázkou, „zneužitelné“. Bonita 
hráče zhodnotí jeho výkonnost v předchozích sezónách a tato bonita platí po celou sezónu. Současně 
VV navrhuje odlišit v soutěži vítězství či prohru 3:0 resp. 2:1 a též již samotná účast ženy/juniora na 
postu č. 3 bez ohledu na výsledek jejího/jeho utkání a to takto: 
 
      Výsledek utkání       počet bodů 
   neodehrány zápas     0 
  0:3     1 
  1:2     2 
  2:1     3 
  3:0     4 
 utkání odehrané juniorem či ženou  +1 
 
      zodpovědná osoba :  E.Kočvara 
      termín:    10. 8. 2012 
c) Návrh Termínové listiny pro sezónu 2012/13.  
 Členové diskutovali různé varianty a nové možnosti i uspořádání turnajů jednotlivců i družstev.  
 Pro sezónu 2012/13 vypisuje VV ČRA plebiscit k pořádání jednoho dvoudenního turnaje 
v některém atraktivním prostředí (např. Pec p.Sn.) které by umožnilo širší sportovní i společenské 
vyžití hráčů i rodinných příslušníků – plavání, squash, bowling, šipky, tůry po okolí, aj. 
      Zodpovědná osoba: J.Rudovský 
      Termín:                    do 20.července 2012 
 
 Pro sezónu 2012/13 je připraven další mezinárodní turnaj na Slovensku, celkově se očekává 
již 7 mezinárodních turnajů GERMAN Open (září 2012), POLISH (říjen), Mistrovství světa (Praha, 
listopad), SLOVAK (únor), DUTCH (březen), CZECH (duben). Čekáme ještě na upřesnění termínu 
HUNGARY open. 
 V naší sezóně očekáváme pořádání stejného počtu turnajů mužů i juniorů jak v sezóně 
předešlé; první turnaj mužů ( B ) bude pořádán 22. září 2012. 
 

 Struktura termínovky zůstává zachována z pohledu počtu turnajů Super A, A, B. 

 MR se bude konat jako poslední turnaj sezóny v květnu 2013 

 MR Veteránů – listopad 2012 

 I. Liga družstev – 4 kola 

 II. Liga družstev – termíny a počet turnajů se upřesní podle počtu přihlášených týmů 

 Zápasy I. a II. Ligy družstev se nemusí hrát ve stejném termínu 

 Turnaje juniorů – 3 turnaje v rámci sezóny, MRJ v červnu 

 Turnaje žen se budou vypisovat spolu s turnaji A – muži. Pokud budou na turnaj přihlášeny méně 
jak 4 ženy, budou jejich přihlášky převedeny do turnaje mužů. V případě konání turnaje žen, 
uhradí ČRA pořadateli přiměřené náklady na poháry pro 3 vítězky.  

 Regionální turnaje - výsledky hráčů na těchto turnajích se bodově uplatní na celostátním 
žebříčku ČRA - analogicky, jako tomu bylo v předchozích obdobích. 

 V sezóně 2012/13 se noví hráči mohou účastnit dvou turnajů ČRA aniž by se museli registrovat, 
přičemž zaplatí pouze standardní startovné bez přirážek. 

 
  Zodpovědná osoba :  J.Pulkráb, A.Mačor 
  Termín:   10.8.2012 
 

9.    hráčské a klubové  poplatky beze změny 
 
VV zpracuje předložené návrhy – termínovka, pravidla, bodování herní řád atd. po 10. srpnu. 
Poté uveřejní na webových stránkách termínovou listinu s výzvou zájemcům o pořádání 
jednotlivých turnajů. Současně návrhy změn herního řádu zpracuje a uveřejní do 31.8.2012.  

 
Záznam jednání VV zpracoval: J. Rudovský 
Správnost zápisu potvrzena korespondenčně členy VV 


