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Složení komise

VALNÁ HROMADA 2021

Sportovně-technická komise pracuje ve složení:

• Jan Kolář, předseda

• Hana Musilová, člen

• Livie Lubinová, člen

• Tomáš Knopp a Jana Nezvalová, poradci

• velké poděkování Janu Tobolovi a Jiřímu Pavelkovi, kteří oficiálně ukončili činnost 

na pozici poradců



Náplň činnosti v době pandemie
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I přes stěžejní omezení soutěží v době pandemie pracuje komise na denní bázi.

V souvislosti s pandemií:
• Průběžná aktualizace termínového kalendáře (IS ČBaS, xls) v důsledku mimořádných 

opatření
• Zpracování dokumentu COVID strategie STK ČBaS (01/2021)
• Zpracování dokumentu Turnajový rok 2021 – strategie STK a TMK ČBaS (02/2021)
• Aktuální informace STK ČBaS k turnajovému roku 2021 (03/2021)
• Strategie STK ČBaS pro rozjezd GP soutěží (05/2021)
• Informace pořadatelům turnajů – COVID-19 (06/2021)

• Vzor evidence osob na turnaji, Prohlášení k turnaji, vzory čestných prohlášení



Termínové kalendáře a rozpisy soutěží
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• Rozpis soutěží kategorií U8-U11 2021 (01/2021)
• Informace o soutěžích družstev – Extraliga a I. liga (02/2021)
• Termínový kalendář na 2. polovinu roku 2021 (02/2021)
• Zahájení příprav Rozpisu soutěží dospělých pro nadcházející sezónu (04/2021)
• Žádosti o pořádání turnajů GP na 2. pol. roku 2021 (04/2021)
• Termínový kalendář na 1. polovinu roku 2022 (05/2021)

• Problematické – situace ohledně turnajů v Evropě a ve světě je nejasná

• Žádosti o pořádání turnajů GP A a GP B do 15. 6. 2021, probíhá zpracování finální verze



Žádosti o pořádání turnajů na 1. polovinu 2022
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U13 U15 U17 U19

1. GP A leden/únor

Hradec Králové
Krumlov (alt)

Hradec Králové
Krumlov
Meteor - Vinoř

1. GP B březen

ZpčBaS Dobřany (alt.)
Ivančice

TU Liberec
Pardubice
ZpčBaS Dobřany
Ivančice

Pardubice

2. GP A květen

Hradec Králové (alt.)
Meteor-Vinoř (alt)

Meteor-Vinoř
Pardubice

Hradec Králové (alt)

2. GP B červen

Pardubice
Ivančice

Ivančice TU Liberec
Pardubice



Pořádání turnajů a soutěží
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• Výběr pořadatelů MČR mládeže 2021 (01/2021)
• Extraligový turnaj – organizace soutěže, komunikace s týmy a NSA
• Průzkum podmínek nejvyšších soutěží družstev v okolních státech k předložení VV 

(04/2021)

• Shrnutí finančních a organizačních podmínek nejvyšších soutěží družstev v ČR a zahraničí

• Analýza extraligy z hlediska možného rozvoje

• On-line schůzka se zástupci extraligových družstev a vedením ČBaS

• Zahájení příprav Rozpisu soutěží dospělých pro nadcházející sezónu (04/2021)



Rozjezd soutěží
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• První turnaje po rozvolnění startují 19. 6. 2021
• Během června a koncem prázdnin počítáme především s turnaji mládeže na oblastní 

úrovni
• Rozmrazení žebříčku po prvním GP A dané kategorie

• žebříčky aktuální k 7. 1. 2021, nutná kontrola VR světového a BEC U17 žebříčku (předsazení a právo účasti)

• MČR dospělých – český žebříček k 7. 1. 2021, předsazení ze světového žebříčku k 31. 8. 2021, 1. 9. 2021 STK 
zveřejní seznam přímých postupujících

• Zveřejněn dodatek k Rozpisu soutěží mládeže

• umožněn start na turnajích GP C i hráčům do 8. místa žebříčku z důvodu turnajového vytížení

• v červnu zkrácena doba pro zařazení turnaje do termínového kalendáře

• připraveny vzory dokumentů pro pořadatele, přidávány k propozicím turnajů



Informační systém ČBaS

VALNÁ HROMADA 2021

Podstatná část systému spadá do agendy STK:
• On-line školení k IS ČBaS STK a KR ČBaS (02/2021)
• On-line schůzka s oblastními STK (06/2021)
• V plánu další školení pro rozhodčí a oblastní STK – práce s IS, zpracovány manuály
• Průběžné testování IS ČBaS

• Aktuálně zejména testování nadcházejícího ročníku extraligy

• Pomoc oddílům při přihlašování dětí na turnaje, e-mailové a telefonické konzultace

• Pravidelně každé úterý on-line schůzka se zástupci dodavatele systému

• Pravidelné páteční zadání řešení on-line

• Hlášení zjištěných podnětů k odstranění



DĚKUJI ZA 
POZORNOST

Prezentaci připravil: 
Jan Kolář


