
ZÁPIS Z II. ZASEDÁNÍ VÝKONNÉHO VÝBORU ČRA 
18. května 2007, RSK PALMOVKA 
 
účastníci:  za VV: V. Kadlecová, J. Rudovský, A. Mačor, S. Menoušek, P. Vlček  
  hosté:  
kontrola bodů z I. zasedání VV  

1) Předseda informoval členy VV o stavu příprav k pořádání kurzu trenérů a 
rozhodčích III. třídy, s rozsahem i s náklady. VV přijal informaci o jednání s p. L. 
Tesárkem a schválil konání kurzů. VV projednal též nabídku obdrženou od p. J. 
Veselého ze 17. 5. na zajištění analogického kurzu ve spoluprácí s J. Zajptem, J. 
Veselým jr. a M. Pokorným. Vzhledem k rozpracovanosti kurzu vedeného p. Tesárkem 
VV nedoporučil změnu vedení kurzu a podržel si nabídku PRO-6 pro případnou další 
spolupráci na další kurzy trenérů a rozhodčích. VV pověřil předsedu přípravou Dohody 
o vykonání práce s p. Tesárkem.  

zodpovídá J. Rudovský, do 31. 5. 2007 
 

2) K setkání čelních hráčů ricochetu dne 19. 5. 2007 ke konzultaci nad pravidly 
ricochetu nedošlo; p. Pokorný se v den konání setkání omluvil.   
 
3)  Klíč k přidělování ricochetových míčků pořadatelům turnajů - VV vzal v úvahu 
nejen počet hráčů na turnaji, ale také úroveň pořádaného turnaje a zvolil kritérium: 
  
počet hráčů  turnaj A, MR  turnaj B+Liga družstev+MV turnaj C 
 

6-10 3 2 1 
11-16 4 3 2 
17-24 5 4 3 
25-32 6 5 4 
>33 8 6 5 

Míčky obdrží pořadatelé turnajů ke konci sezóny po projednání s dodavatelem. 
       zodpovídá J. Rudovský,  do 30. 9. 2007 

 
4) VV jednomyslně schválil složení soutěžní komise a v souladu se zněním STP 
jmenoval jejími členy: sl. Evu Feřtekovou (SK PRO-6), pp. Michala Dubu, Pavla Holana 
(oba z SKS RICO TÁBOR) a Martina Portla (RSK Hr. Králové). Jmenování členů SK 
proběhlo veřejně. VV oznámí konání první koordinační schůzky se členy nově vzniklé 
komise. Po mnoha letech nečinnosti (od r. 2004 původní komise dřímala) má ČRA k 
dispozici nový tým, kterému předem děkuje za zájem o tuto práci a pomoc při řešení 
případných sporů – přestupních, registračních, disciplinárních a sportovních - a při 
sbírání podnětů od hráčů k soutěžnímu řádu aj. 

dále zodpovídá A. Mačor, do 30. 6. 2007. 
 

5)  Ukončení webhostingu a správa emailových schránek. K 1. 6. bude proveden ve 
spolupráci s Honzou Kábrtem - dlouhodobým správcem webové stránky ČRA - převod 
správy stránky na fmu SKIP. Na základě doporučení P. Vlčka byl předseda pověřen 
zrušit objednávky ČRA z loňského roku na zřízení webové stránky a projednat s p. J. 
Veselým převod objednávky na ASARC o. s. a zpětnou úhradu zálohové platby. 
Zřízení nové stránky bude objednáno u fmy SKIP. ČRA tímto žádá členy, hráče, 
provozovatele center a další uživatele a přispěvovatele na stránky ČRA k zaslání 
podnětů a návrhů na obsah a formu nových stránek.   



      koordinaci zajišťuje  P. Vlček, do 22. 6. 2007 
 

6) VV projednal konání dvoukolového turnaje juniorů 2007 ve dvou ricochetových 
centrech a schválil návrh A. Mačora na způsob a výši finančního příspěvku centrům, 
kteří prokáží svou práci s mládeží. Pořadatelem 1. kola turnaje, které proběhne v 
neděli 17. června od 10.00, bude centrum PRO-6. Pořadatelem 2. kola by mělo být 
centrum v Jindř. Hradci. Podrobná informace k prvnímu turnaji bude uvedena na 
webových stránkách. Podle věkové skladby a počtu juniorů se očekává vytvoření dvou 
kategorií 6. -11. let a 12. -16. let. ČRA poskytne klubům příspěvek 150, - Kč  za 
mladšího hráče, resp. 100.- Kč za staršího hráče a příspěvek 50.- za každého 
mimopražského hráče. Startovné na turnaji činí 50.-Kč/hráče. 

zodpovídá A. Mačor, do 20. 5. 2007  
 

7)  VV vyslechl předsedu ve věci ujednání mezi ČRA a firmou G-DATA o závazku 
resp. pohledávce vůči firmě Bussmark production s.r.o. a dalšími pohledávkami a 
závazky evidovanými v ČRA k 31. 12. 2006. Se záležitostí byl seznámen revizor ČRA 
p. Ed. Kočvara a další jednání se bude konat dne 2. června 

zodpovídá: J. Rudovský, bez termínu 
 

8)  VV projednal návrh zásad a postupu uzavírání sponzorských smluv všech typů pro 
rok 2008.     zodpovídá: S. Menoušek, dílčí info na příští VV 

 
9)  VV obdržel informaci od klubu ASARC o zahájení dlouhodobého sportovního 
projektu RICOCHET VETERAN LEAGUE s nabídkou spolupráce. VV zaslal 
podrobnější stanovisko předkladateli s tím, že vzhledem k termínu konání prvního kola 
turnaje a zvolenému systému soutěže nemá ČRA již prostor k podpoře tohoto projektu. 
Pro příští období se nabízí možnost využít výsledků turnaje k nasazování hráčů pro 
Mistrovství ČR Veteránů apod.  
 
10)   VV obdržel nabídku od sponzora na vytvoření velkoplošných reklamních 
samolepících folií s logem Ricochetu vhodných pro umístění na auta, výlohy, okna 
apod. Sponzor doporučuje k logu Ricochetu připojit výstižný, atraktivní slogan, 
charakterizující tento sport či evokující zájem o něj. Proto ČRA vyzývá všechny členy, 
hráče či zájemce k návrhu tohoto sloganu – vítězný návrh, který nemusí být nijak 
graficky zpracován, sponzor finančně odmění částkou 1000, - Kč. 

zodpovídá: P.Vlček, dílčí info na příštím VV 
 

11)   VV posoudil došlé nabídky od zájemců o pořádání letošního Mistrovství ČR a 
děkuje tímto všem předkladatelům o zájem. Po posouzení všech kritérií a souvislostí  
vyhodnotil VV jako nejlepší nabídku od centra PRO-6. VV pověřil předsedu uzavřením 
Rámcové smlouvy o pořadatelství s majitelem centra do 15.6.2007. Do uzavření 
smlouvy zůstávají v platnosti nabídky ostatních uchazečů. 
       zodpovídá: J.Rudovský, průběžně 
 
12)   Příští zasedání VV ČRA (vyhodnocení výše uvedených úkolů, pořadatelství 
OMRV 2007) proběhne 23. 6. 2007 v SRS Tábor – Planá n.L. 

Zodpovídá: Alan Mačor 
Zapsal: J. Rudovský 
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