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Česká federace florbalu vozíčkářů, z.s.

Zápis ze schůze 9. VV ČFFV
konaného dne 31. 8. 2017 prostřednictvím SKYPE konference

VV bere na vědomí
Usn. číslo
B1709.01

B1709.02
B1709.03
B1709.04
B1709.05

B1709.06
B1709.07
B1709.08

Popis

Horáková, Kosinka, informace: V době, kdy měly být vyplaceny finance na výjezd Breda, nebyly
fyzicky tyto finance na účtu ČSTPS, proto bylo dohodnuto, že ČFFV peníze zapůjčí ČSTPS, a ČSTPS je
pošle zpět do ČFFV, nyní se řeší navrácení půjčky, bude projednáváno na další schůzi VV ČFFV.
Sýkora, informace: Aktuálně nemáme k dispozici žádného grafika, pro další zakázky pro ČFFV.
Horáková, informace k reprezentaci: 1) Do konce roku 2017 je v plánu jedno soustředění, 2) SWO
2018 potvrzeno, 3) před SWO jsou v plánu min. dvě soustředění.
Kosinka, informace: pokračování ve spolupráci s Českou poštou na další období je stále otevřené.
Sýkora, informace: Mezinárodní situace > vznik nové mezinárodní komise pro rozvoj florbalu
vozíčkářů na mezinárodní úrovni, hlavní cíle v současnosti: 1) tvorba webu, 2) tvorba základních
dokumentů: pravidla pro bezpečnost při hře, dodatky k pravidlům o hře, 3) propagace a medializace
sportu, 4) spolupráce s IWAS.
Sýkora, informace: Na ligovém kole ve Vyškově bude přítomna klasifikátorka basketu vozíčkářů, kde
proběhne první seznámení s florbalem vozíčkářů a prvotní jednání o možnostech spolupráce.
Sýkora, informace: Proběhl Aktivity kemp 2017, žádost a možnost větší podpory ze strany ČFFV
těchto akcí na základě rozpočtu dalšího období.
Sýkora, informace: Proběhlo slavností otevření WorkOutparku na Hluboké nad Vltavou > možnost
doplňkových aktivit např. při reprezentačním soustředění.
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VV schvaluje
Usn. Číslo Popis
S1709.1
S1709.2

S1709.3

S1709.4

S1709.5

S1709.6

S1709.7
S1709.8
S1709.9

S1709.10

VV schvaluje program schůze č. 9 (2017) VV ČFFV
VV schvaluje rozpis zápasů ČPEV 2017/2018, dle návrhu Martina
Kosinky, nebude tedy v kompetenci pořadatele, ani po dohodě
dotčených klubů, měnit či jinak upravovat rozpisy zápasů. Pouze
VV ČFFV bude na základě vyšší moci oprávněn k této změně.
VV schvaluje návrh Martina Kosinky: Za každý neodehraný
(kontumovaný) zápas bude celek pokutován částkou 3.000 Kč (z
toho půjde polovina ČFFV na úhradu nákladů spojených s
realizací turnaje jako pronájem haly, techniky, platba rozhodčích),
a polovina pořadateli (na úhradu nákladů spojených s
pořadatelskou službou.)
VV schvaluje návrh Martina Kosinky: Do Play Off smí nastoupit
pouze hráč, který dle Zápisu o utkání a potvrzení Delegáta kola,
prokazatelně odehrál alespoň jeden ligový turnaj.
VV schvaluje Ligový manuál, dle Návrhu Martina Kosinky, který
bude vyvěšen, včetně souvisejících dokumentů a příloh na webu
ČFFV.
VV schvaluje návrh Martina Kosinky: Na každém ligovém turnaji
bude přítomen Delegát utkání a jeho zástupce (členové VV). Ti
budou nápomocni pro řešení případných reklamací, protestů a
současně s pořadatelem zhodnotí ligové kolo.
VV schvaluje návrh Martina Kosinky: Play Off 17/18 proběhne v
Praze pod patronátem VV ČFFV.
VV ustanovuje Martina Kosinku do funkce Vedoucího ligové
soutěže při ČFFV.
VV schvaluje nadále nehradit náklady spojené s provozem
webhostingu včetně domény www.ewft.com, nadále se bude
udržovat pouze stránka tohoto turnaje na FB.
VV schvaluje, že podobné transakce popsané v B1709.01 budou
prováděny, až po schválení VV.
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VV ukládá / pověřuje
Usn. Číslo Komu
U1709.01

Popis

Kosinka, Alina

Zahájit jednání s ČFBU ohledně další spolupráce a financování > je
potřeba užší vazba, více exhibicí > MS 2018.
U1709.02 VV
Zajistit grafického designéra pro další propagaci ČFFV.
U1709.03 Petr Alina
Odpověď realizačnímu týmu SKV Praha ComAp teamu k záležitosti
sportovního vozíku Karla Dominika dle předlohy komise pro
bezpečnost při hře.
U1709.04 Dominika Horáková Zaslat rozpočet reprezentace na další období.
U1709.05 Martin Kosinka
Naplánování a organizace soustředění / školení / semináře ve
spolupráci s p. Michálkem pro další rozvoj rozhodčích.
U1709.06 Horáková, Kosinka
Příprava na podání grantu MHMP - sport handicapovaných 2018 –
2020.
U1709.07 Horáková, Kosinka
Pověřuje sestavením organizačního výboru PlayOff 17/18.
U1709.08 Dominika Horáková Zajištění práv a přístupů FB stránky EWFT Janu Hermanovi pro
možnost správy této stránky.
U1709.09 VV
Zamyslet se nad možností vzniku Ligového grémia.

Termín
neodkladně
průběžně
neodkladně

16.9.2017
průběžně
neodkladně
30.09.2017
průběžně
průběžně

Datum příští schůze VV ČFFV bude stanoveno po dohodě.
Údaje o jednání:
Místo jednání:

Telekonference

Začátek jednání:

31. 8. 2017, 20.30 hodin

Konec jednání:

31. 8. 2017, 22.00 hodin

Přítomni:

Dominika Horáková, Martin Kosinka, Zbyněk Sýkora, Jan Herman

Omluveni:

Petr Alina

Neomluveni:
Hosté:
Zapsal a zpracoval: Zbyněk Sýkora

……………………………….
podpis a razítko

