
 

Zápis z jednání VV ČRA dne 20.8.2014 

 

Účastníci: 

Hana Bacílková - předseda ČRA 

Jan Pulkráb - člen VV 

Alan Mačor - člen VV 

Eduard Kočvara -  člen VV 

Jaroslav Rudovský - sekretariát 

Jiří Krůček - revizor 

 

1. VV zvážil níže uvedené návrhy na změny v systému ohodnocení hráčů, systém ponechává 

beze změny. 

● Turnaje jednotlivců: bodové ohodnocení z minulé sezóny započítávat ve větší míře: 20 až 

30% na první polovinu nové hrací sezóny. 

● Zvýšit koeficient bodového ohodnocení MČR, pořád je nízký. 

2. VV pověřil Jana Pulkrába vypracováním “balíčku” důležitých podkladů pro pořádání turnajů 

(dokument zápisu o utkání, prázdné herní “pavouky”, odkazy na důležité paragrafy soutěžního 

řádu týkající se pořádání turnajů) a jeho umístění na stránky ČRA. 

3. VV pověřil Alana Mačora kontrolou aktuálnosti mezinárodního žebříčku mužů a žen. 

4. VV ponechává systém finanční podpory práce s juniory beze změny. 

5. VV schvaluje následující změny v ceníku poplatků pro sezónu 2014/2015: 

● startovné na turnajích jednotlivců se zvyšuje z 0 až 250 Kč, na 0 až 300 Kč 

6. VV schvaluje následující změny v hracím systému RLD pro sezónu 2014/2015: 

● posun začátku herního kola z 9:00 na 8:15 

7. VV bere na vědomí informaci, že práce na kazetě „Metodika a trénování ricochetu“ pokračují. 

Jan Pulkráb informuje VV o aktuálním stavu prací do konce září. 

8. VV pověřil Jiřího Krůčka rozesláním aktuální verze výkladu pravidel  se zapracovanými 

úpravami od Eduarda Kočvary všem členům VV. Po odpřipomínkování bude aktualizovaný 

výklad pravidel vystaven na stránky ČRA.  

9. VV schvaluje následující změny v systému turnajů pro sezónu 2014/2015: 

● zrušení turnajů typu B 

● přejmenování turnajů typu A na “Turnaj Classic” a Super A na “Classic Gold” 

10. VV vypracoval termínovou listinu turnajů, jejíž finální podoba bude vystavena na stránkách 

ČRA po stanovení pořadatelů pro jednotlivé turnaje. 

11. VV pověřil Jana Pulkrába vyhotovením propagačního plakátu ČRA s termínovou listinou a 

Hanku Bacílkovou jeho rozesláním ricochetovým centrům. 

 

Zápis provedl dne 20.8.2014 

Jiří Krůček 


