
1. Obecně
Plán činnosti Komise reprezentace ( dále jen KRe ) je v souladu se Statutem KRe  a jeho platnost může být
změněna jen v souladu se Statutem KRe.

2. Cíle Komise reprezentace
* Konzultovat podmínky přípravy hráčů reprezentací
* Formální spolupráce s oddíly, jejichž hráči jsou reprezentanty
* Plán přípravy a koncepce vývoje jednotlivých reprezentačních družstev předložený jednotlivými

trenéry
* Příprava družstva mužů, juniorů a žen 2016
* Odpovídající materiální vybavení jednotlivých reprezentačních družstev
* Návrh činnosti směřující k vyšší trénovanosti v jednotlivých ligových klubech s vazbou na výchovu

reprezentantů a s ohledem na odlišné pravidlo počtu dopadů v mezinárodním nohejbalu

3. Činnosti pro rok 2015

3.A Obecná činnost

Popis Provozní činnost komise, schůze, vlastní náklady komise
Koordinace komise a většina činností je prováděna telefonicky nebo e-maily

Vztah Není
Výstup Není
Termín Nestanoven
Rozpo čet 20 000 Kč
Položky Cestovné, stravné, noclehy, poštovné, administrativní náklady, telefony
Priorita 1

3.B Spolupráce s reprezentanty a oddíly

Popis Příprava smluv s reprezentanty a oddíly
Vztah Není
Výstup Smlouva s reprezentanty a oddíly zahrnující vzájemná práva a povinnosti

( např. nahrady škod, uvolnění pro akce reprezentace, účast na akcích spomzorů
a mládeže atd.)

Termín Říjen 2016
Rozpo čet Bez nároku
Priorita 1

3.C Plán p řípravy a koncepce vývoje jednotlivých reprezenta čních družstev - zpracují trené ři

Popis Výběr hráčů, stanovení cílů, vývoj hry, struktura tréninku, regenerace atd.
Vztah Komise mládeže, Komise žen, Sportovně-technická komise
Výstup Ucelená pracovní složka
Termín červen 2016
Rozpo čet Zahrnuto v obecné činnosti
Priorita 1
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3.D Příprava družstva muž ů, junior ů a žen 2016

Popis Doplnění a konsolidace stávajícího výběru hráčů, soustředění dle předloženého plánu,
tuzemské a zahraniční akce

Vztah Komise zahraničního rozvoje, Komise propagace
Výstup Tým s perspektivou úspěchu na MS a  i do dalších let ( 1 dopad)
Termín Celoročně 2016
Rozpo čet Rozpočet v přílohách dle jednotlivých kategorií
Priorita 1

4. Komentá ř k rozpo čtu

Všechny částky jsou včetně DPH

5. Shrnutí rozpo čtu

Vlastní činnost KRe 2015 20 000 Kč
Reprezentace žen 105 000 Kč
Reprezentace juniorů 87 000 Kč
Reprezentace mužů 102 000 Kč

Celkem 314 000 Kč

6. Plán činnosti p ředložil

Jiří Šmejkal
předseda Komise reprezentace
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