
Zápis z jednání VV ČBA, konaného dne 23.1. 2014 v Praze 

 

Přítomni:    Žáček, Džavík, Šimák, Dvořák, Klobáska, Hon 

Omluveni : Muller, Skoda                    

Hosté :  Chocholoušek 

Jednání VV vedl:  Svatopluk Žáček 

 

Příští jednání  VV se bude konat ve čtvrtek  20. února  2014  v 10,00 hod v Praze 

Jednání zahájeno v 10,00 hod 

 

Program jednání: 

1. Zahájení a kontrola posledního zápisu 

2. Ekonomika ČBA v roce 2013 

3. Ekonomika a věcný plán na rok 2014 

4. Propozice MR kadetů a školní mládeže v roce 2014. 

5. Reprezentace – muži a junioři 
6. Známý termínový kalendář pro rok 2014. 

7. Různé 

 

K bodu 1) – Zahájení a kontrola posledního zápisu. 

Zahájil pan Žáček. 

Kontrolu posledního zápisu provedl pan Chocholoušek. 

Bod „Různé“ze zápisu ze dne 7.11.2013 : 

-Neutěšený stav v Box klubu Stanislava Tišera – pan Šimák měl prověřit a navrhnout opatření.Dle 
sdělení pana Šimáka v současné době tréninkové jednotky v oddíle neprobíhají, 

Výkonný výbor Středočeské oblasti dočasně pozastavil tomuto klubu účast na  soutěžích Středočeské 
oblasti až do vyřešení situace a problémů v tomto klubu. Mimo jiné i zaplacení finanční  částky za 
zapůjčený ring tomuto klubu, hygienické problémy v sociálním zařízení, vedení tréninků tohoto 
klubu. 

VV ČBA upozorňuje boxery klubu BC Žižkov Praha na Přestupní řád ČBA,jeho článek. 5,   



 bod 7. Tento bod, který se vztahuje na Extraligu a 1. ligu dnešním dnem VV ČBA rozšiřuje i na 
oblastní soutěže. Borec dle tohoto bodu může nahlásit hostování.V tomto případě bez finanční 
náhrady mateřskému oddílu. Pokud klub BC Žižkov nevyřeší stávající problémy do 30.6.2014 umožní 
VV ČBA přestup jeho členům do kteréhokoliv  klubu v ČR bez finanční náhrady. 

Odstraní-li  BC Žižkov Praha vytýkané nedostatky, VV Středočeské oblasti bude informovat  
VV ČBA o povolení vstupu BC Žižkov Praha do soutěží ČBA a o datu vstupu. 

 

-BC Ostrava doposud neuhradil ČBA fakturu uvedenou v zápise z 7.11.2014 ačkoliv tak měl učinit do 
konce listopadu 2013. 

VV ČBA uložil sekretáři ČBA pomocí zákonných prostředků tuto a ostatní neuhrazené faktury 
z klubu Boxing Ostrava  vymoci. 

 

K bodu 2) – Ekonomika ČBA v roce 2013. 

 

Sekretář v předstihu zaslal všem přítomným tabulky s výdaji a příjmy k 31.12.2013. 

Hospodaření v roce 2013 skončilo přebytkem 34 tis. Kč. Byly zaplaceny všechny nároky dle věcného 
plánu v roce 2013. ČBA již v současné době nemá nevypořádané závazky.  

VV vzal na vědomí a souhlasí 

 

K bodu 3 – Ekonomika ČBA v roce 2014. 

 

Sekretář seznámil s věcným plánem pro rok 2014. Je znám termínový kalendář akcí a finanční nároky. 
Za předpokladu, jak je uváděno, že státní finanční prostředky obdrží ČBA ve výši roku 2013,  dodrží 
ČBA pokrytí nárokovaných nákladů. 

VV vzal na vědomí a souhlasí 

 

 

 

K bodu 4 – propozice MR kadetů a školní mládeže v roce 2014. 

 

Propozice v předstihu zaslány. Na jednání VV ČBA tyto přednesl předseda STK pan Džavík. 



VV ČBA schválil v těchto propozicích hlavního rozhodčího a 8 rozhodčích ( po 2. z každé oblasti 
ČBA ). 

 

VV ČBA uložil  KR  provést nominaci rozhodčích na to MR. Nominovat rozhodčí zkušené s 
nejlepšími výsledky 

 

STK navrhla  s okamžitou platností upravil pravidlo počítání v kategorii Školní mládež.  

Doposud počítání 1 x v zápase a konec zápasu. Nyní po úpravě počítání 2 x v zápase  a poté konec 
zápasu. 

VV ČBA vyslovil souhlas 

 

K bodu 5  - reprezentace všechny muži a junioři. 
 

Reprezentace mužů – s výsledky a s výhledem pro rok 2014 seznámil hlavní trenér  Larionov. 
Předložil tabulku účasti jednotlivých závodníků na VT, MT, ME a MS. Zúčastnili se 14 VT 10 MT, 
ME a MS. Z této tabulky lze vyčíst mimo jiné úspěšnost jednotlivých                                    
reprezentantů. Tabulka v příloze. Na vrcholech tzn. ME a MS byla Česká reprezentace bez úspěchu. 
Na ME byli : Chládek, Hejl, Beníček,Šerban, Bilík.  Do 2. Kola postoupili Chládek, Bilík, Šerban. Na 
MS byli Chládek a Bilík – bez vyhraného zápasu. Nejlepší borci ( Chládek a Bilík ) se zúčastnili akcí 
reprezentace okolo 150 dní v roce a dokázali vyhrát- Chládek ze 13 utkání 5, Bilík z 9 utkání 
4.Chládek byl podporován z peněz ČBA 5.000,- Kč/ měsíc.Šerban byl podporován z peněz ČBA 
5.000,- Kč/měsíc do května, v květnu se vzdal reprezentace. 

VV ČBA rozhodl dodatečně proplatit Robertovi Bilíkovi 20.000,- Kč za rok 2013. 

 

Reprezentace juniorů – s výsledky a s výhledem pro rok 2014 seznámil hl. trenér Larionov. 

Z předložené tabulky obdobně jako u mužů lze vyčíst účast na VT, MT, ME. Zúčastnili se 6 VT, 8 
MT a ME.  Je zde uvedena úspěšnost jednotlivých reprezentantů.  Na ME startovali : Agateljan, 
Andrýsek, Vaněček, Novák, Korbel, Wiedermann. Andrýsek skončil na 5.místě. 
Dle tabulky si junioři vedli lépe v porovnání s muži. Tabulka přiložena. 

Na příštím VV ČBA budou podány zprávy o reprezentaci žen, kadetů a školní mládeže. 

 

 

K bodu 6 – termínový kalendář pro rok 2014 

 



VV ČBA byl seznámen s termínovým kalendářem. Jsou zde naplánovány domácí soutěže a 
mezinárodní akce. 

Vrcholy : ženy - ME květen, MS říjen  

                Muži – nic 

                Junioři – MS duben, ME říjen 

                Juniorky – MS duben – olympijské váhy 

                Kadeti – ME září 
                Školní mládež – ME srpen 

 

K bodu 7 - Různé 

Schváleny nominace : 

Muži  – VT Plzeň 30.1. – 4.2.2014 – Harutyunyjan Garnik, Velký Patrik, Agateljan Erik,Chládek 
Zdeněk, Agateljan Viktor, Kliment Patrik, Bilík Robert, Vodárek Michal, Bezvoda Tomáš, Táborský 
Daniel, Šour Pavel 

Borcům soustředění platí ČBA. Vybraná osmička pojede na MT do DEBRECÉNU. 

Trenéři Larionov, Vrba. Rozhodčí Gašpar. Tento kontrolní turnaj se koná 4.2.- 10.2.2014. 

 

Ženy : MT Komárno 1.2.2014. Trenérka Líšková, Karina Šírerová, Lucie Sedláčková, Lenka 
Kardová, Jana Juranová, Dominika Kovaříková. ČBA platí cestu a 15 EUR á den-ubytování.  6.3. – 
9.3. MT Hamburg nominace bude dodána. ČBA platí : cestu, ubytování. 

- předloženo hodnocení trenérů Larionova a Kotiby za rok 2014 pro ČOV a úkoly na rok 2014. VV 
souhlasí 

- předložena žádost hlavního rozhodčího svč.oblasti pana Vlka o finanční příspěvek na telefon.  
Někteří rozhodčí nekomunikují emailovou poštou, při nominacích je třeba telefonovat.VV souhlasí s 
částkou 200,- Kč/měsíc. 

Přednesena žádost trenéra Larionova o zakoupení 10 a 10 paré dresů Adidas pro národní tým – 
ustanovena komise Dvořák , Larionov, Hon k posouzení nabídek a vzorků. Informace na příštím VV 
ČBA. 

- dne 5.4.2014 Konference ČBA – pozvánky rozeslány 

- dne 26.4.2014 VH ČUS v Nymburce – zúčastní se Prezident ČBA 

- dne 17.3.2014 školení ČUS k novému OZ – zúčastní se Chocholoušek 

- při MSJ v dubnu proběhne další školení trenérů na hvězdy AIBA-dotazníky prostřednictvím 
oblastních trenérů rozeslány adeptům, vrátit vypln ěné na sekretariát do 31.1.2014 



- žádost o uvolnění 20 tis Kč pořadateli MR kadetů a školní mládeže – VV souhlasí 

- návrh od další sezóny omezit 1. Ligu na počet družstev 5 ve skupinách, projedná příští VV 
ČBA 

- návrh na rozdělení rozhodčích na  ringové a bodové, projedná příští VV ČBA 

 

 

Zapsal : Chocholoušek                                                               ověřil : Žá ček 


