
 
 Zápis z 2. zasedání výkonného výboru ČRA  
 
21. srpen 2012, 17:30 RSK Palmovka  
 
Účastníci: za VV: H. Bacílková, E. Kočvara, J. Rada, J. Pulkráb, A. Mačor   
sekretář: J. Rudovský  
  
 

1. Kontrola bodů z předchozí schůze VV 
 

a) Pravidla - E.Kočvara předložil návrhy na změnu textu tzv. základních pravidel. VV návrhy svou 
většinou odsouhlasil a požádal zpracovatele o dopracování a přesnou textaci některých bodů. 
Podrobný výklad pravidel je rozpracován.  

     Zodpovědná osoba:     E. Kočvara 
     Termín pro uveřejnění základních pravidel   31.srpen 
 
b) Nalosování a časový rozpis utkání – odsouhlasené změny z předchozího VV budou 

zapracovány do Soutěžního řádu. 
     Zodpovědná osoba:      J.Rudovský   
     Termín:      15.září  
 
c) Bodování individuálních turnajů - odsouhlasené změny dle závěrů předchozí schůze VV (body 

za B – turnaje) budou zapracovány do SŘ   
     Zodpovědná osoba :     J.Rudovský  
     Termín:      do 15.září  
     
 
d) Herní řád Ligy družstev 
 Členové VV ještě, oproti závěrům předchozí schůze VV, zapracovali penalizaci za neodehrané 
zápasy ( absence hráče ) a to takto: 
 
      Výsledek utkání       počet bodů 
   neodehrány zápas (absence hráče)            -2 
   neodehraný zápas (indispozice při turnaji) 0 
  0:3     1 
  1:2     2 
  2:1     3 
  3:0     4 
 utkání odehrané juniorem či ženou  +1 
 
Pro nasazení hráče na post č.3 specifikoval VV kritéria tak, že na tuto pozici v daném ročníku 
nemůže nastoupit hráč ( muž či junior ), který se v předchozích 3 ročnících:  
i) umístil do 16. místa (vždy včetně) na konečném žebříčku ČRA 
ii) umístil do 10. místa na turnaji MR 
iii) umístil do 10. místa na jakémkoliv mezinárodním turnaji 
iv) umístil do 6. místa na turnaji A či Super A 

 
VV uvede na webových stránkách u příslušného družstva přehled hráčů, kteří v dané sezóně 
nemohou nastoupit na post hráče č.3.  
 
     zodpovědná osoba :     J.Rudovský  
     termín:    aktuálně při doplnění soupisek hráčů  
 
e) Termínová listina pro sezónu 2012/13.  
 Ač výsledek průzkumu mezi hráči nijak nenasvědčuje zájmu hráčů o účast na dvoudenním 
turnaji spojeném s organizováním dalších sportovních aktivit i pro rodiny hráčů, vypíše VV takovýto 
turnaj koncem sezóny – červen, jako konečný turnaj sezóny tzv doricochetná, či v květnu jako 
poslední turnaj před MR. VV ČRA osloví přímo možné pořadatele tohoto turnaje a po uzavření dohody 
turnaj doplní do Termínové listiny.  
     zodpovědná osoba:     J.Rada  
     Termín:            do příští schůze VV ČRA 
 
  Termínová listina je již uveřejněna na webových stránkách a emailem ze dne 23. srpna byly 
všechny kluby informovány o Termínové listině a požádány o přihlášení se k pořadatelství. Po 



uzávěrce přihlášek a uspokojení všech registrovaných klubů, nabídne VV pořadatelství neobsazených 
turnajů i dalším ricochetovým centrům, které o to projeví zájem.  
 
VV při jednání s pořadateli turnaje je zaváží k zasílání krátké reportáže z turnaje. Nesplnění této 
povinnosti zhodnotí VV v následující sezóně.  

     zodpovědná osoba:     J.Pulkráb 
     termín:              nejlépe do zahájení sezóny.    
 

f) VV upřesňuje, že v sezóně 2012/13 se neregistrovaní hráči mohou účastnit dvou turnajů ČRA, 
aniž by se museli registrovat, přičemž zaplatí pouze standardní startovné bez přirážek. Druhým 
turnajem může být i MR. 

 
 

2. Nové body 
a) VV podpoří pořadatele turnaje žen nakoupením pohárů, které včas předá pořadateli. 

      zodpovědná osoba:    J.Pulkráb 
     termín:     příslušný turnaj žen    
 

b) VV doplní do SŘ zásadu, že pro nasazování vícero registrovaných či neregistrovaných hráčů, 
kteří nemají žádné body v žebříčku, bude rozhodovat čas přihlášení do turnaje: 
     zodpovědná osoba:    A.Mačor 
     termín:     každý jeden takový turnaj     
 

c) VV doplní do SŘ zásadu, že formulář pro nasazování hráčů do utkání RLD vyplňuje nejdříve 
vedoucí „šedého týmu“. Při nalosování všech čtyř kol RLD na začátku sezóny zkontroluje VV 
vyrovnanost nasazení týmů do utkání domácí vs. hosté.  
     zodpovědná osoba:    A.Mačor 
     termín:            do zahájení sezóny.    
 

d) VV předá hráčům týmu SK Valmez pohár za vítězství v II. Lize družstev v sezóně 2011/12 
v rámci konání prvního kola I.Ligy družstev. 
     zodpovědná osoba:    J.Pulkráb 
     termín:     13. 10. 2012.    
 

e) Zástupci VV předali firmě ADAPTIC návrhy na zapracování změn webové stránky ČRA 
(žebříčky, fotogalerie, struktura novinek, propagace apod.)  
     zodpovědná osoba:   J.Pulkráb, J.Rudovský 
     termín:     průběžně 
 

 
Záznam jednání VV zpracoval: J. Rudovský 


