Komise rozhodčích ČNS
Zpráva o činnosti v roce 2018
Obecně
Komise rozhodčích ČNS (dále též „KR“ či „komise“) vykonávala svoji činnost toliko v souladu se
schváleným Statutem KR v následujícím personálním složení:
Ing. Miroslav Sachl, předseda, 602 188 920
Ivan Škoda, místopředseda, 606 625 867
Mgr. Vladimír Pavlík, člen, 775 311 957
Jan Dutka, člen, 603 918 458
Ondřej Pachman, člen, 721 855 581
Vojtěch Bartovský, člen, 605 866 199.
Zasedání KR se v předmětném roce konalo dne 11. února 2018 v Praze s tématy: nové úbory pro
rozhodčí (volba variant, zhodnocení nabídek, spoluúčast); zhodnocení činnosti KR za rok 2017, plán
činnosti 2018, rozpočet 2018; semináře a školení rozhodčích (příprava, program, školitelé); sazebník
pokut a jejich výběr za rok 2017 (vyhodnocení, úprava, kompetence DK); nasazení rozhodčích
v soutěžním ročníku 2018; aktualizace dokumentů KR pro rok 2018 (metodika nasazování, statut
rozhodčího, aj.). Další jednání členů komise probíhalo individuálně při příležitosti akcí ČNS. Celková
průběžná komunikace, zejména nasazování rozhodčích a řešení aktuální věcné problematiky, byla
prováděna v pravidelných intervalech telefonickou a e-mailovou cestou.

Plnění stanovených cílů KR v intencích stanoveného plánu pro rok 2018
1. Nasazování rozhodčích v dlouhodobých i jednorázových soutěžích, následné zveřejňování nasazení rozhodčích
v dlouhodobých soutěžích.

SPLNĚNO. Kvalifikovanými rozhodčími bylo obsazeno zhruba 370 utkání a všechny jednorázové
soutěže. Lze konstatovat, že nasazování utkání činní v praxi značné problémy a v některých
výjimečných případech muselo být z důvodu nedostatku rozhodčích přistoupeno k delegaci pouze
1 rozhodčího (zejm. oblast Morava) či nasazení rozhodčích bez absolvovaného semináře
(zejm. jednorázové akce mládeže). Nasazení bylo zveřejněno na webu nohejbal.org.
2. Postupné zkvalitňování činnosti všech aktivních rozhodčích v dlouhodobých a jednorázových soutěžích řízených ČNS.

SPLNĚNO. Podle názoru KR lze sledovat dlouhodobý progres v této věci.
3. Tvorba a případná úprava či aktualizace metodických materiálů vztahující se k činnostem rozhodčích (Statut rozhodčího,
Sazebník pokut, Metodika nasazování rozhodčích).

SPLNĚNO. Vyjmenované dokumenty byly aktualizovány a zveřejněny na webu (dostupné zde:
http://www.nohejbal.org/text/34-komise-rozhodcich)
4. Příprava a realizace vzdělávacích akcí pro rozhodčí, lektorská činnost jednotlivých členů komise (školení a seminář na
Moravě, seminář v Nymburku či Praze – březen 2018).

SPLNĚNO. 24.3.2018, Praha: školení rozhodčích licence D; 25.3.2018, Praha: seminář ligových
rozhodčích; 17.3.2018, Modřice: školení rozhodčích licence D a přeškolení rozhodčích D na licenci
C (pro nezájem opětovně neuskutečněno) a 18.3.2018, Modřice: seminář ligových rozhodčích.
5. Zaměření se na oblasti, kde dlouhodobě přetrvávají problémy s nasazováním rozhodčích (pokračování v náborové
kampani „Staň se rozhodčím - chci pískat“ ve spolupráci s Komisí propagace a marketingu).

SPLNĚNO. Ve spolupráci s Komisí propagace a marketingu byla uskutečněna další propagace
vzdělávacích akcí pro rozhodčí a současně došlo opakovaně k oslovení oddílů z problematických
lokalit. V oblasti Moravy byla ze strany KR připravena akce školení rozhodčích licence D a
přeškolení rozhodčích D na licenci C. Uvedené aktivity KR ovšem nepřinesly očekávaný přínos a
nových zájemců o činnost rozhodčího jsou toliko pouze jednotky. Na školení a přeškolení
rozhodčích v Modřicích se nepřihlásil žádný účastník. Oslovené oddíly prakticky nereagují. Lze tedy
konstatovat, že komise svůj plán splnila, nicméně bez patřičného výsledku.
6. Ve spolupráci s STK průběžné vyhodnocování činnosti rozhodčích (chyby v zápisech o utkáních, zasílání zápisů, atd.),
přenos zpráv STK k jednotlivým rozhodčím, metodická a další podpůrná pomoc začínajícím rozhodčím.

SPLNĚNO. Činnost plněna průběžně dle zveřejňovaných zpráv STK během celého soutěžního
období.
7. Zkvalitňování soutěžní legislativy (podíl na přípravě, případná oponentura při přípravě Pravidel, Soutěžního řádu,
Rozpisu soutěží).

ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO. Pouze dílčí aktivity spojené s činností ostatních komisí.
8. Spolupráce s dalšími odbornými komisemi ČNS (především STK, KTR, KM, KŽ, LG, DK).

SPLNĚNO. Průběžně během celého soutěžního období.
9. Příprava ve věci zajištění budoucí nové podoby jednotných úborů pro rozhodčí.

SPLNĚNO. Po několika bezúspěšných pokusech došlo k zakoupení nových úborů od firmy ALEA
(kraťasy, tričko, tepláková souprava, čepice). Spolupráci s firmou ALEA zprostředkoval K. Kleník.
V Praze dne 18. prosince 2018

Ing. Miroslav Sachl
předseda KR ČNS

Zpráva o činnosti komise reprezentace v roce 2018
Za Komisi zpracoval :
Jiří Šmejkal – předseda Komise reprezentace

Cíle Komise Reprezentace 2018


Formální spolupráce s oddíly, jejichž hráči jsou reprezentanty – formou osobních kontaktů
během pozorování



Trenérem juniorů (U21) Michal Doucek, trenérem žen Jiří Šmejkal a trenérem mužů Petr
Gulda.



Plán přípravy a koncepce vývoje jednotlivých reprezentačních družstev je naplňován



Odpovídající materiální vybavení jednotlivých reprezentačních družstev – doplněny 2 sady
drezů pro REPRE mužů a juniorů

V komisi spolupracovali K.Červenková (zahraniční styky, organizace) a V.Pabián (ekonomika,
vybavení družstev, administrativa). Ke splnění stanovených sportovních cílů vedla zejména práce
trenérů během celého přípravného období 2018 a také práce organizační v oblasti zajištění
odpovídajícího zázemí jednotlivých soustředění a kvalitního materiálního vybavení.
Sponzoring:
Botas Skuteč , GALA Prostějov, RM facility

Činnost jednotlivých reprezentačních celků:
Ženy – ve funkci hlavního trenéra pokračoval Jiří Šmejkal. Kvalitní příprava a velmi vstřícný
přístup celého širšího kádru k přípravě vrcholné akce v roce 2019 MS JaŽ jak v samotných
oddílech, tak na 2 soustředěních reprezentace žen a 1 soustředění nadějí reprezentace žen.
Trenér J.Šmejkal : hodnotím činnost týmu jako úspěšnou, v roce 2018 bez vrcholné akce. 2
soustředění byly zaměřeny na zapojení mladých hráček do širšího kádru s výhledem generační
změny v kádru reprezentace žen. Nastupující nová generace má všechny předpoklady v brzké
budoucnosti navázat na vynikající výsledky generace současné.
Junioři - ve funkci hlavního trenéra byl Michal Doucek. Během soutěžního ročníku Dorostenecké
ligy a extraligy mužů probíhaly konzultace s trenéry družstev, ale také s některými dalšími
odborníky. Širší kádr juniorského výběru byl stanoven s ohledem na předpokládané MS U21
v roce 2019, tedy ročníky 1998 a mladší. Příprava nového širšího kádru proobíhala na soustředění
v Nymburku a na významných turnajích AUSTIN Cup Vsetín a Šacung.
Trenér M.Doucek : nový reprezntační tým pro vrchol MS v roce 2019 se tvoří v průběhu celého
roku, když po MS U21 v roce 2017 zbylo svým věkem ještě 5 hráčů. Na 1 soustředění v Nymburce
se zúčastnilo 8 hráčů s tím, že ve výhledu jsou ještě v době soustředění zranění hráči Višváder a

Ftačník. Na svůj věk jsou velmi vyspělí svým myšlením, zodpovědným kolektivním přístupem,
především talentovaný a v kádru dominantní Zdeněk Kalous.
Muži – ve funkci hlavního trenéra je Petr Gulda. Celá příprtava byla zaměřena na vrchol –
Mistrovství světa v rumunské Kluži. Příprava byla zaměřena na sledování nových tváří
reprezentace při ligových utkáních, významných turnajích, jednorázových akcích. Na první
závěrečné soustředění v Nymburku byli vybráni hráči širšího kádru, na druhé soustředění již
těsně před odjezdem na MS bylo vybráno 8 hráčů, které doplnili 2 hráči jako sparingpartneři.
Výběr reprezentace se zúčastnil turnaje ve francouzském Sete a mezinárodního utkání
Rumunsko-ČR v Kluži. Vrcholem bylo MS v Kluži, kde naše reprezentace vyhrála vše, tj. první
místa v singlu (O.Vít), ve dvojicích (P.Kop, L.Rosenberk, J.Kalous) i ve trojicích (J.Vanke, O.Vít,
J.Pospíšil, L.Rosenberk, M.Kolenský), včetně prvního místa v Poháru národů.
Trenér P.Gulda : Příprava na MS 2018 v Rumunsku probíhala podle mých představ. Vrcholem byly
3 zlaté medaile, což je pro reprezentaci mužů poprvé v historii MS. Stínem této sezóny bylo těžké
zranění Pavla Kopa během finálového utkání dvojic na MS, naopak mne velmi potěšila a pozvedla
vítězná dohra právě ve finále dvojic na MS, když po zranění P.Kopa v závěru 2. setu finálového
utkání nastoupili 2 levonozí mladí hráči L.Rosenberk a J.Kalous.

Činnost KRe v oblasti péče o mládež – naděje :
Komise reprezentace po dřívější dobré zkušenosti s organizováním nadějí dorostu a žen vytvořila
nový Projekt ČOV – Talent 2015-2017 a následně i jeho pokračování Talent 2018-2021. Tento
projekt původně financovaný z darů loterijních společností přes Český olympijský výbor a od
tohoto roku přes dotace MŠMT má za svůj základní cíl sledovat nohejbalové talenty a nedopustit
jejich výkonnostní pokles nebo dokonce jejich ukončení sportovní činnosti. S tím též souvisí
podpora trenérům reprezentací, tj. hledání nových tváří našeho nohejbalu pro účely
reprezentace mužů, žen a juniorů (věková kategorie 21 let). Velmi důležitou složkou této práce je
vlastní sledování hráčů v dlouhodobých i jednorázových soutěžích a spolupráce s Komisí mládeže
a Komisí žen.
Od ledna do března byly uspořádány tréninkové kempy nadějí starších žáků, dorostu a juniorek,
v prosinci pak ještě kemp nadějí mladších žáků. Kempy prošlo 40 mladých hráčů a hráček, aktivně
se zapojilo 7 trenérů a asistentů. Protože je projekt koncipován jako víceletý, na jeho celkové
vyhodnocení má KRe ještě dost času, avšak již v lednu začíná další ročník této velmi potřebné a
záslužné činnosti.

V Praze dne 2. ledna 2019

Jiří Šmejkal, předseda komise reprezentace

Komise tuzemského rozvoje ČNS
Zpráva o činnosti komise v roce 2018 pro VV a VH ČNS

Základní údaje
1

Statut komise
Komise pracovala v souladu se schváleným statutem (viz stránky ČNS, sekce ČNS, odkaz Odborné
komise).

2

Složení komise
V roce 2018 komise pracovala ve složení Martin Maršálek (Praha, předseda), Antonín Stehlík (Brno,
sekretář).

Plán činnosti v roce 2018 a jeho plnění
3

Rozpočet komise
V roce 2018 plánovaný rozpočet komise činil 45.000 Kč plánované výdaje, 0 Kč plánované výnosy,
tj. rozdíl 45.000 Kč z rozpočtu ČNS. Skutečné plnění bylo 16.700 Kč výdaje (hlavní nevyčerpanou
položkou z plánu bylo 20.000 Kč na smlouvu s AŠSK ČR), 0 Kč výnosy, tj. ztráta 16.700 Kč
z rozpočtu ČNS.

4

Jednání komise
V roce 2018 komise uskutečnila jedno řádné jednání. Členové komise byli v pravidelném kontaktu
telefonickém, e-mailovém a touto formou projednávali veškeré výstupy.

5

Koncepční materiály
Komise na základě analýzy a dalších podkladů vypracovala a předložila návrh na reorganizaci
ligových soutěží mužů od soutěžního ročníku 2019. Protože však nebyl na semináři ligových oddílů
přijat, komise na žádost spolupracovala se zpracovatelem jednoho z dalších návrhů. Komise se
účastnila konference i semináře ligových oddílů, kde toto téma bylo projednáváno a předkládala svá
vyjádření.

6

Organizace soutěže základních škol
Komise projednala s potenciálními partnery organizaci a zajištění (obnovené) vícestupňové soutěže
základních škol, která by měla být zorganizována ve školním ročníku 2018/19. Podařilo se jí
dojednat patrona soutěže (Antonín Panenka). Zklamáním však byla jednání s AŠSK ČR, která měla
být vzhledem k exkluzivní pozici ve školách jedním z hlavních partnerů soutěže. A to i z důvodu
častých personálních změn ve vedení a sekretariátu AŠSK. Část viny na neúspěšných jednáních je i
MŠMT ČR, které nebylo schopno do června vyjasnit koncepci podpory školního sportu. Z těchto
důvodů bylo v polovině roku rozhodnuto o nereálnosti organizace soutěže v tomto roce.

7

Analýza zapojení nohejbalu v rámci základních škol
Z výše uvedeného důvodu nebyla analýza prováděna.
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8

Publikace o historii nohejbalu na osadách
Ve spolupráci s nakladatelstvím Mladá fronta byl nákladem 2000 ks vydán 3. díl knižní řady Osadní
toulky, pojednávající o trampingu a nohejbalu na jihočeských osadách. Během 5 měsíců bylo
prodáno cca 35% nákladu. VV ČNS odkoupil pro potřeby ČNS 30 ks.

9

Archiv ČNS
Komise pokračovala v zajišťování podkladů pro archiv ČNS a jejich převodu do elektronické formy.
Též pro připravovanou publikaci Dějiny nohejbalu.

10 Anketa Nohejbalista roku
Komise zpracovala výsledky ankety za rok 2018 v mužské kategorii a koordinovala výsledky dalších
kategorií s Komisí mládeže a Komisí žen. Ve spolupráci s VV ČNS se podílela na vyhlášení
výsledků ankety v rámci mezinárodního turnaje Poslední smeč.
11 Kooperace s ostatními orgány ČNS
Komise provedla vyjádření k návrhům změn základních a krátkodobých dokumentů pro Konferenci
ČNS od jiných navrhovatelů. VV ČNS předložila k projednání vlastní návrhy na změnu Stanov.
Komise spolupracovala s dalšími komisemi ČNS. Komise předložila VV ČNS plán činnosti a
rozpočet na rok 2019.

předkládá Martin Maršálek, předseda komise
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Hodnocení činnosti Komise zahraničního rozvoje na rok 2018
KZR byla v r. 2018 doplněna o 2 nové členy, Terezu Doležalovou a Jiřího Doubravu.

Publikační a propagační činnost:
-

zpracování a překlad článku o historii českého nohejbalu pro MS 2018 v Rumunsku
propagace nohejbalu na kempu Iráku v Turecku
příprava českého překladu mezinárodních pravidel futnetu

Spolupráce při akcích:
-

pomoc při turnaji jokgu v Čelákovicích
pomoc při Světovém poháru týmů ve Vsetíně
zajištění kempu iráckých hráčů, trenérů a rozhodčích v Turecku
pomoc při MS 2018 v Rumunsku

Kontakty v zahraničí:
-

první kontakty v Kataru a Maroku
jednání s asociací v Indii

V Plzni dne 8.1.2019

Ing. Vlastimil Stehlík

VYHODNOCENÍ ČINNOSTÍ NA ROK 2018
- Komise žen 1 Obecně
Plán činností Komise žen (dále KŽ) je v souladu se Statutem KŽ a jeho platnost může být
změněna jen v souladu se Statutem KŽ.

2 Cíle KŽ






Vyhlásit motivační soutěž pro podporu rozvoje mládeže a žen.
Zorganizovat seriál turnajů v rámci Zimního poháru žen 2017/2018, vyhodnocovat jej
průběžně a na závěr seriálu provést konečné vyhodnocení a předání cen.
Uspořádat Pohár žen ČNS 2018, vyhodnocovat jej průběžně a na závěr seriálu provést
konečné vyhodnocení a předání cen.
Snaha o vznik či spolupráci nových oddílů žen.
Snaha získat organizátory pro pořádání jednorázových soutěží.

3 Činnosti pro rok 2018
Obecná činnost
Popis

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

Termín

12/2018

Rozpočet

5.000,- Kč

Položky

Cestovné, stravné, noclehy, poštovné, administrativní náklady, školení

Vyúčtování 2.040 Kč

Motivace v oblasti žen
Popis

Podpora oddílů, které pracují s mládeží a ženami.

Výstup

Uspořádání motivační soutěže

Termín

12/2018

Rozpočet

5.000,- Kč

Položky

Poštovné, administrativní náklady, sportovní potřeby

Vyúčtování 6x nohejbalové míče určené pro mládež/ženy 4 500,- Kč
Rozvoj turnajů a dlouhodobé soutěže
Popis

1) Zimní pohár žen 2017/2018
2) Pohár žen ČNS 2018

Termín

Průběžně

Výstup

1) Uspořádání 11. ročníku Zimního Poháru žen 2017/2018

2) Uspořádání 9. Ročníku Poháru žen ČNS 2018
Rozpočet
Položky

12.000,- Kč
Zimní Pohár žen 2017/2018– 1 133Kč poháry + 6 míče odměny za pořádání + umístění
Pohár žen ČNS 2018 – 495,50 Kč pohár + 3 míče odměny

Vyúčování Celkem: 8.378 Kč

Kooperace s ostatními odbornými komisemi VV
Popis

Požadavky na úpravy termínového kalendáře. Požadavky na podobu, reorganizaci a
vznik nových soutěží. Požadavky na podobu metodických materiálů.

Termín

Průběžně (dle jejich vydání).

Rozpočet

Bez nároků

Položky

Žádné

Priorita

1

4 Komentář k rozpočtu
Všechny ceny jsou včetně DPH. KŽ nevyúčtovala v tomto roce všechny náklady na provoz
komise, proto nevyčerpala navrhovaný rozpočet.

5 Shrnutí rozpočtu
Celkově se navrhoval rozpočet KŽ na rok 2018 ve výši:
Návrh rozpočtu 25.000,-Kč
Celkové vyúčtování: 14.918,- Kč

6 Poznámka
Předpokládá se doplnění plánu činnosti formou dodatku (číslovaný a VV schválený dodatek
plánu činnosti nebo rozhodnutí VV).

7 Plán činnosti předložila:
Mgr. Vladimíra Voithová
Předsedkyně Komise žen
28. 12. 2018, V. Voithová

Vyhodnocení plnění plánu činnosti a rozpočtu odborného poradce pro legislativu ČNS za rok 2018

V činnosti se poradce především zaměřil na posuzování účinnosti vnitřních předpisů ČNS.
S ohledem na to, že poradce je zároveň členem disciplinární komise, podílel se na posuzování
účinnosti nového disciplinárního řádu a na jeho následném doplnění a upřesnění dvěma návrhy pro
svazovou konferenci.
Poradce předložil svazové konferenci dva návrhy změny soutěžního řádu.
Poradce se zabýval změnami stanov, které se týkají ustanovení o svazovém členství, nižších
organizačních článcích, nejvyšších orgánech a o odvolací komisi. Poradce s ohledem na rozsah zásahu
do stanov předložil členské základně srovnávací materiál s alternativními návrhy změn celých kapitol
stanov. Na návrh poradce schválil výkonný výbor směrnici o nižších organizačních článcích svazu.
V další činnosti poradce poskytl na vyžádání prezidenta, výkonného výboru, odborných komisí,
nižších organizačních článků a oddílů nohejbalu 7 odborných stanovisek k aplikaci vnitřních předpisů
ČNS i v obecných právních záležitostech, týkajících se svazového života.
Poradce poskytl bezplatně právní služby ve sporech, týkajících se ČNS.
Poradce se v roce 2018 aktivně zúčastnil konference a ligového semináře.

Poradce nečerpal žádné rozpočtové prostředky.

Dne 2.1.2018
JUDr. Ladislav Kratochvíl, odborný poradce pro legislativu ČNS.

Zpráva o činnosti Trenérsko – metodické komise ČNS v roce 2018
1.

TMK vykonávala svoji činnost dle Statutu TMK ČNS ( schválen 28.2.2017)
2.

TMK pracovala ve složení : V.Pavlík, předseda TMK, V. Stehlík, J.Šmejkal – členové
TMK
3.

Zasedání TMK (CELKEM 2x) : 20.1. Nymburk, 18.4. Plzeň, zasedání plánované na
4.čtvrtletí 2018 přeloženo z důvodu nemoci respektive dlouhodobějšího pobytu
členů komise mimo ČR , náhradní termín je stanoven na 8.1.2019 ( další
komunikace probíhala telefonicky nebo elektronicky - plán návštěv v TCM,
zasílání a vyhodnocování Zpráv o činnosti TCM, operativní agenda TMK)
plán 2018 - SPLNĚN
4.

Pořádání vzdělávacích akcí pro trenéry nohejbalu – celkem 2 vzdělávací akce:
Školení trenérů C licence (10.-11.3.2018, Praha , 9 ůčastníků), Doškolení trenérů C
a D licencí ( 10.3.2018, Praha, 8 účastníků), Školení trenérů B licencí – v letošním
roce nebylo plánováno, Doškolení trenérů všech licencí (8.12.2018, Praha – akce
byla vyhlášena, z důvodu pouhých 4 přihlášek byla akce zrušena) - plán 2018 SPLNĚN
5.

Vzdělávání členů TMK : Stolní tenis B licence doškolení – Praha, 3/2018,
Minivolejbal – Praha, 5/2018, AŠSK – Sportovní hry, Plzeň, 6/2018 ( 3x předseda
komise, z rozpočtu ČNS hrazen pouze Minivolejbal) - plán 2018 - SPLNĚN
6.

Metodická pomoc především trenérům TCM – odkazy na metodický web ČOV,
zveřejňování pozvánek na vzdělávací akce ČOV pro trenéry ( celkem 11X – stránky
ČNS ), odkazy na odbornou literaturu ( 3X – STRÁNKY ČNS), návštěvy v TCM – 18x
- plán 2018 – SPLNĚN
7.

Kontrolní činnost plnění podmínek projektu TCM v roce 2018 – celkem se
uskutečnilo v 6 TCM 18 návštěv (J.Šmejkal 15x, V.Pavlík 3x, ) - plán 2018 – SPLNĚN
8.

Vyhodnocení činnosti TCM za období 2018 – momentálně zpracováváno na
základě zasílaných zpráv a záznamových formulářů z návštěv jednotlivých členů

TMK v TCM, na přelomu ledna a února 2019 bude finalizováno včetně NÁVRHU
finanční dotace pro TCM za rok 2018, s hodnocením budou seznámeni zástupci
TCM v 1. ČTVRTLETÍ 2019 ( samostatný dokument ) – plán 2018 - SPLNĚN
9.

Aktualizace Směrnice pro udělování licencí, pro organizaci a obsahovou náplň
vzdělávacích akcí trenérů nohejbalu ( formální změny v názvosloví – změna
kompetencí z KTR na TMK, navýšení poplatků,aktualizovaný dokument předložil
předsedaTMK na zasedání VV ČNS v 1/2018 ) plán 2018 - SPLNĚN
10.

Tvorba interních dokumentů TMK ( Plán činnosti TMK 2018, Návrh rozpočtu
2018, Zhodnocení činnosti TMK 2017, Zpráva o návštěvě TCM ) – dokumenty TMK
byly vytvořeny a následně schváleny VV ČNS - plán 2018 - SPLNĚN
11.

Nákup odborných publikací pro potřeby TCM – úkol nemohl být splněn z důvodu
vyprodání požadované publikace ( Hry s míčem pro děti) předseda TMK získal
publikaci z Grady pouze v elektronické podobě, z důvodů ochrany autorských práv
je možné používat pouze interně v rámci trenérských seminářů, případně zakoupit
elektronickou verzi za úplatu, TCM budou o možnosti nákupu informována
plán 2018 – SPLNĚNO ČÁSTEČNĚ
12.

Modifikace nohejbalu v podmínkách ZŠ – zatím ve formě monitorování možností
a zkušebných modelů ( např. zmenšení hřiště, možnosti dvou navazujících dotyků
jednoho hráče, využití míčů s nižším odskokem a nižší váhou), v plánu 2018
vedeno jako dlouhodobější úkol, zůstává také pro rok 2019 – PLNĚNO PRŮBĚŽNĚ
13.

Formulář – Návštěva člena TMK v TCM – dokument byl vytvořen , trenéři TCM
s ním byli seznámeni na setkání TMK s trenéry TCM v 1/2018 , dokument slouží
k záznamu srovnatelných údajů v rámci navštívených tréninkových jednotek za
účelem objektivizace hodnocení činnosti TCM - plán 2018 - SPLNĚNO

Bezděkov 26. 12. 2018

Mgr. Vladimír Pavlík, předseda TMK ČNS

