Nominace reprezentantů a hráčů do týmu “talentovaní sportovci” 2019
Návrh vedoucí RTB, Michaely Řiháčkové, na zařazení do kádru SH těch sportovců, kteří nesplnili kritéria MŠMT pro
zařazení do reprezentace (nemají nárok na reprezentační „peníze“ z MŠMT):
Nominace do skupiny „talentovaní sportovci“ je vytvořena na základě sportovních výkonů hráčů a pozici v národním
žebříčku. Viz. CESTA HRÁČE: 1.1.4.1 Nominace hráče do týmu „talentovaní sportovci“.

BC1:
Kateřina CUŘÍNOVÁ
Dle podmínek MŠMT Katka nesplňuje zařazení do reprezentace, má nárok na zařazení do týmu „talentovaní
sportovci“. Katka chce být pro rok 2019 zařazena do reprezentace (po ústní dohodě). S ohledem na její reprezentační
působení v roce 2018, navrhuji SH uzavřít s Kateřinou novou reprezentační smlouvu na rok 2019.
Cíl plánování u Katky je kvalifikace na LPH v Tokiu, zamířeno na způsob kvalifikace „nejvýše umístěná žena ve
světovém žebříčku ze zemí, které nejsou kvalifikovány s týmem BC1/2. Protože Katka má již 2 velmi dobré výsledky z
letošního roku 2018, z následujícího roku 2019 jí budou započítány výsledky jen ze 2 závodů, předběžně ji navrhuji
na 4 tak, aby měla dostatečnou šanci získat co nejlepší výsledek s ohledem na cíl. Po pečlivém prostudování
soutěžního manuálu BISFedu a kvalifikačních způsobů na LPH Tokio jsem si jistá volbou typů turnajů. Místa na tyto
turnaje rezervujeme v předběžném sytému BISFedu, kdy se do dokumentu BISFedu vyplňuje pouze „zájem soutěžit“.
Rezervace proběhne v druhé polovině listopadu. Poté BISFed zpracuje alokaci slotů a místa nám zpětně potvrdí nebo
nepotvrdí. Je tedy potřeba chápat, že po rozhodnutí BISFedu o rozdělení míst se počet závodů může snížit nebo nám
BISFed může nabídnout místa na jiných turnajích.
Je potřeba si uvědomit, že 4 mezinárodní turnaje dohromady tvoří velmi náročný rok, pro každého z nás, kteří se
budeme jakýmkoliv způsobem podílet na Katčině cestě do Tokia. Všichni zainteresovaní musí zvážit své reálné
možnosti. V případě, že by 4 závody nebylo možné například finančně zvládnout nebo se na ně dostatečně herně
připravit, je potřeba si toto co nejdříve v našem týmu říct, potom se konkrétní turnaj může zrušit a plán pro celý tým
upravit. Pokud se Katka zúčastní jen 2 nebo 3 soutěží, neohrozí to kvalifikaci do Tokia, jak už jsem psala výše,
z důvodů již získaných 2 dobrých výsledků. Katka byla o těchto předběžných plánech informována a rozumí jim.
Katčina účast na mezinárodních turnajích 2019 je podmíněna plněním povinností reprezentanta (viz dokument
„Koncepce rozvoje paralympijského sportu boccia“ bod 1.1.5.3).
Předběžný návrh účasti na turnajích BISFed 2019:
28.4. – 5.5. SP Montreal – jednotlivci
25.8. – 1.9. ME Sevilla – jednotlivci (prioritní turnaj s ohledem na koeficient)
22.9. – 29.9. EP Nymburk – jednotlivci, týmy (prioritní turnaj: přípravy na domácí půdě, šance na dobré umístění)
29.10. – 4.11. SP Povoa – jednotlivci

Simona BLAŽKOVÁ
Dle podmínek MŠMT Simona nesplňuje zařazení do reprezentace, navrhuji ji do týmu „talentovaní sportovci“.
Simona chce být pro rok 2019 zařazena do týmu „talentovaní sportovci“ popř. do reprezentace (po ústní dohodě).
Navrhuji, aby Simona soutěžila na EP v Nymburku za předpokladu, že bude plnit své povinnosti sportovce
zařazeného do týmu „talentovaní sportovci“ (viz dokument „Koncepce rozvoje paralympijského sportu boccia“ bod
1.1.4.2).
Předběžný návrh účasti na turnaji BISFed 2019:
22.9. – 29.9. EP Nymburk – jednotlivci, týmy
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BC2:
František PETRÁK, Martin BÍLEK, Pavlína TŘÍSKOVÁ, Jiřina KREIBICHOVÁ, Michal WUNSCH, Josef ŽABKA
Dle podmínek MŠMT tito hráči nesplňují zařazení do reprezentace, navrhuji je do týmu „talentovaní sportovci“.
Navrhuji, aby 3 z nich soutěžili na EP v Nymburku.
Pokud všichni hráči budou souhlasit se zařazením do týmu „talentovaní sportovci“ a budou plnit své povinnosti
sportovce zařazeného do týmu „talentovaní sportovci“ (viz dokument „Koncepce rozvoje paralympijského sportu
boccia“ bod 1.1.4.2) o jejich účasti rozhodne aktuální pozice v národním žebříčku (viz dokument „Koncepce rozvoje
paralympijského sportu boccia“ 1.1.4.4). V klasifikační třídě BC2 se takto přirozeně vytvoří soutěžní prostředí,
bezpochyby velkou motivací je získat co nejlepší umístění na Evropském poháru pořádaném na domácí půdě.
Předběžný návrh účasti (výběr hráčů BC2) na turnaji BISFed 2019:
22.9. – 29.9. EP Nymburk – jednotlivci, týmy.

BC3:
Adam PEŠKA
Dle podmínek MŠMT splňuje zařazení do reprezentačního kádru B a souhlasí se zařazením do reprezentace pro rok
2019.
Reprezentanti “B” splňující následující podmínky:
a) nesplňují kritéria stanovená pro Reprezentaci A
b) v roce 2015, 2016, 2017, 2018 se umístili v 1. polovině startovacího pole maximálně do 8. místa na PH, DH,
GG, MS, ME a dalších soutěžích světové nebo evropské úrovně a za účasti alespoň 6 závodníků alespoň z 5
států ve sportovní disciplíně pro jednu klasifikační skupinu dle zdravotního postižení;
c) nezapočítává se celkové umístění SP, ranking závodníků apod.;
d) za poslední dva kalendářní roky se aktivně zúčastnili v každém jednotlivém roce minimálně čtyř oficiálních
soutěží, z čehož alespoň dvě byly alespoň na evropské úrovni a dvě na republikové úrovni, soutěže byly
součástí oficiálního kalendáře národní nebo mezinárodní sportovní autority;
e) všechny podmínky uvedené v bodech a) až d) platí současně.
Adam PEŠKA se umístil na ME 2017 na 4. místě a splňuje všechny ostatní podmínky.
Dle podmínek MŠMT Adam splňuje zařazení do reprezentace B, Adam má mou plnou podporu v reprezentaci
pokračovat. Adam se zařazením do reprezentace pro rok 2019 souhlasí (po ústní dohodě).
Cíl plánování 2019 je u Adama kvalifikace na LPH v Tokiu, zamířeno na způsob kvalifikace „3 nejvýše umístění hráči
ve světovém žebříčku ze zemí, které nejsou kvalifikovány s párem BC3“.
Adam má 2 celkem dobré výsledky z letošního roku 2018, ostatní výsledky se vymažou v průběhu roku 2019. To
znamená, že potřebuje z tohoto roku 2 velmi dobré výsledky, aby se na Tokio kvalifikoval. Je ode mě tedy navržen na
4 turnaje tak, aby měl dostatečnou šanci získat tyto výsledky. Po pečlivém prostudování soutěžního manuál BISFedu
a kvalifikačních způsobů do Tokia jsem si jistá výběrem turnajů. Místa na tyto turnaje rezervujeme v předběžném
sytému BISFedu, kdy se do dokumentu BISFedu vyplňuje pouze „zájem soutěžit“. Rezervace proběhne v druhé
polovině listopadu. Poté BISFed zpracuje alokaci slotů a místa nám zpětně potvrdí nebo nepotvrdí. Je tedy potřeba
chápat, že po rozhodnutí BISFedu o rozdělení míst se počet závodů může snížit nebo nám BISFed může nabídnout
místa na jiných turnajích. Adam byl o těchto předběžných plánech informován a rozumí jim.
Adamova účast na mezinárodních turnajích 2019 je podmíněna plněním povinností reprezentanta (viz dokument
„Koncepce rozvoje paralympijského sportu boccia“ bod 1.1.5.3) jako u všech ostatních sportovců.
Předběžný návrh účasti na turnajích BISFed 2019:
26.3. – 1.5. EP Záhřeb – může hrát pouze páry BC3 (jednotlivce nemůže, protože je bude hrát v Nymburku – viz.
kvalifikační kritéria BISFedu) – pokud bude mít zájem reprezentovat jiný hráč třídy BC3,
Adam na tento turnaj nepojede.
28.4. – 5.5. SP Montreal – jednotlivci (z důvodu kvalifikace na LPH Tokio)
25.8. – 1.9. ME Sevilla – jednotlivci (kvalifikován – prioritní turnaj s ohledem na koeficient)
22.9. – 29.9. EP Nymburk – jednotlivci, páry BC3 (prioritní turnaj s ohledem na možnost přípravy na domácí půdě)
29.10. – 4.11. SP Povoa – jednotlivci, páry BC3
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Marcela ČERMÁKOVÁ
Dle podmínek MŠMT Marcela nesplňuje zařazení do reprezentace, navrhuji ji do týmu „talentovaní sportovci“.
Marcela Čermáková se zařazením do týmu „talentovaní sportovci“ pro rok 2019 souhlasí (po ústní dohodě). Marcela
Čermáková byla v roce 2018 zařazena do reprezentačního týmu a plnila všechny povinnosti reprezentanta –
v návaznosti na tento fakt navrhuji uzavřít s Marcelou reprezentační smlouvu i pro rok 2019 a doporučuji její účast
na níže vypsaných mezinárodních turnajích 2019. Předběžným souhlasem Adama Pešky a Marcely Čermákové
můžeme požádat o místa pro pár BC3. Nově navržených hráčů (viz. níže) se zeptáme po to jednání s TJ/SK 12.11.
Pokud nám BISFed přidělí místo pro pár BC3 na Světovém poháru POVOA 2019, Marcela je druhý „sportovec“
v pořadí (po Adamovi Peškovi), který se bude účastnit tohoto závodu, a to vzhledem k předepsané „ženské kvótě“
(podmínka ženy v páru BC3), kterou nastavila mezinárodní federace sportu boccia BISFed.
Místa na níže uvedených soutěžích rezervujeme v předběžném sytému BISFedu, kdy se do dokumentu BISFedu
vyplňuje pouze „zájem soutěžit“. Rezervace proběhne v druhé polovině listopadu. Poté BISFed zpracuje alokaci slotů
a místa nám zpětně potvrdí nebo nepotvrdí. Je tedy potřeba chápat, že po rozhodnutí BISFedu o rozdělení míst se
počet závodů může snížit nebo nám BISFed může nabídnout místa na jiných turnajích.
Účast Marcely na mezinárodních turnajích 2019 je podmíněna plněním povinností reprezentanta (viz dokument
„Koncepce rozvoje paralympijského sportu boccia“ bod 1.1.5.3) jako u všech ostatních sportovců.
Předběžný návrh účasti na turnajích BISFed 2019:
26.3. – 1.5. EP Záhřeb – jednotlivci, páry BC3
22.9. – 29.9. EP Nymburk – jednotlivci, páry BC3
29.10. – 4.11. SP Povoa – jednotlivci, páry BC3

Kamil VAŠÍČEK, Jiří SVOJANOVSKÝ, Marek DRAHONSKÝ
Dle podmínek MŠMT tito hráči nesplňují zařazení do reprezentace, navrženi jsou ode mě do týmu „talentovaní
sportovci“.
Pokud všichni hráči budou souhlasit se zařazením do týmu „talentovaní sportovci“ a budou plnit své povinnosti
sportovce zařazeného do týmu „talentovaní sportovci“ (viz dokument „Koncepce rozvoje paralympijského sportu
boccia“ bod 1.1.4.2) rozhodne o jejich účasti na oficiálních mezinárodních závodech aktuální pozice v národním
žebříčku (viz. dokument „Koncepce rozvoje paralympijského sportu boccia“ 1.1.4.4).
Předběžný návrh účasti (výběr hráčů BC3) na turnaji BISFed 2019:
26.3. – 1.5. EP Záhřeb – jednotlivci, páry BC3
22.9. – 29.9. EP Nymburk – jednotlivci, páry BC3
29.10. – 4.11. SP Povoa – jednotlivci, páry BC3 (V případě přidělení slotu pojede Adam jakožto reprezentant B
a Marcela abychom splnili (ženskou kvótu) – doplněni mohou být 3. hráčem

BC4:
Jan BAJTEK a Radek PROCHÁZKA
Dle podmínek MŠMT ani jeden hráč nesplňuje zařazení do reprezentace, navrhuji oba do týmu „talentovaní
sportovci“. Oba hráči se zařazením do týmu „talentovaní sportovci“ pro rok 2019 souhlasí (po ústní dohodě). Oba
hráči v roce 2018 plnili povinnosti sportovce (Jan Bajtek byl v reprezentaci 2018) v návaznosti na tento fakt navrhuji
uzavřít s oběma hráči reprezentační smlouvu pro rok 2019 a doporučuji jejich účast na níže vypsaných
mezinárodních turnajích 2019. Místa na níže uvedených soutěžích rezervujeme v předběžném sytému BISFedu, kdy
se do dokumentu BISFedu vyplňuje pouze „zájem soutěžit“. Rezervace proběhne v druhé polovině listopadu. Poté
BISFed zpracuje alokaci slotů a místa nám zpětně potvrdí nebo nepotvrdí. Je tedy potřeba chápat, že po rozhodnutí
BISFedu o rozdělení míst se počet závodů může snížit nebo nám BISFed může nabídnout místa na jiných turnajích.
Účast Radka Procházky i Jana Bajtka na mezinárodních turnajích 2019 je podmíněna plněním povinností
reprezentanta (viz dokument „Koncepce rozvoje paralympijského sportu boccia“ bod 1.1.5.3.) jako u všech ostatních
sportovců.
Předběžný návrh účasti na turnajích BISFed 2019:
26.3. – 1.5. EP Záhřeb – jednotlivci, páry BC4
22.9. – 29.9. EP Nymburk – jednotlivci, páry BC4
29.10. – 4.11. SP Povoa – jednotlivci
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Jakub ŠEVČÍK, Marek ŠMÍD, Michal PROS
Dle podmínek MŠMT tito hráči nesplňují zařazení do reprezentace, navrhuji je do týmu „talentovaní sportovci“.
Navrhuji, aby 1 z nich soutěžil na EP v Nymburku v případě, že dostaneme 3 místa v jednotlivcích, na která
požádáme. Přidělení závisí na počtu přihlášených.
Pokud všichni hráči budou souhlasit se zařazením do týmu „talentovaní sportovci“ a budou plnit své povinnosti
sportovce zařazeného do týmu „talentovaní sportovci“ (viz dokument „Koncepce rozvoje paralympijského sportu
boccia“ bod 1.1.4.2) rozhodne o jejich účasti na EP aktuální pozice v národním žebříčku (viz dokument „Koncepce
rozvoje paralympijského sportu boccia“ 1.1.4.4).

Financování týmu „talentovaní sportovci“:
Dle podmínek programu MŠMT Sportování bez bariér 2019 mají být finanční prostředky pro talentované sportovce
použity z dotace pro TJ/SK – Výzva č.3 – PODPORA SK A TJ ZPS. Výzva je dle bodu 2.1. zaměřena (mimo jiné) na
podporu: - zajištění podpory talentovaných ZPS. A způsob použití finančních prostředků, které se týká
talentovaných sportovců, definuje program MŠMT v bodě 6.1, písmenu c), kde je popsán způsob použití – na
úhradu nákladů na účast talentovaných sportovců včetně realizačního týmu na mezinárodních akcích v ČR i
v zahraničí.
Postup při financování aktivit talentovaných sportovců:
Na základě ročního plánu vedoucí RTB zpracuje hrubý rozpočet pro konkrétní hráče. Ten je hotov a zaslán
tělovýchovným jednotám a sportovním klubům společně s tímto dokumentem 14.11.2018. TJ/SK tak získá
v předstihu čas na rozmyšlenou, zda hráče finančně podpoří ze své dotace z MŠMT.
Souhlas či nesouhlas s finanční podporou talentovaného sportovce vyjadřuje statutární zástupce TJ/SK, ze
které/ho hráč pochází prostřednictvím dokumentu „Souhlas se zařazením do týmu „talentovaní sportovci“ pro rok
2019“.
Pokud budou plánované finanční výdaje přesahovat výši dotace z MŠMT (v případě hráče financovaného z dotační
výzvy SPORTOVNÍ REPREZENTACE) nebo TJ/SK nebude nijak moci podpořit sportovce z dotační výzvy pro SK a TJ ZPS
(v případě hráče z týmu „talentovaní sportovci“), budeme se snažit podpořit sportovce při získávání finanční
prostředků.
Postup pro získávání financí mimo MŠMT:
➢
➢
➢
➢

je vytvořen profil reprezentanta SH; na základě tohoto dokumentu SH garantuje pravdivost informací o
reprezentantovi;
je vytvořeno písemné potvrzení vedoucí RTB SH o nominaci na konkrétní turnaj pro dárce a sponzory;
vedoucí RTB může hráčům i nadále aktivně pomoci zpracovávat žádosti a přímo komunikovat s těmi, které
oslovujeme;
v případě, že je žadatelem právnická osoba, je zde možnost, aby si požádalo RTB SH nebo po dohodě
mateřský klub (v tomto případě jsou žádosti na aktivity v rámci reprezentačního týmu vždy podpořeny
oficiálními podklady SH, neboť Česká federace Spastic Handicap, jako řádný člen Mezinárodní federace sportu
boccia BISFed, je zastřešující organizací pro sport boccia v ČR);

Vytvořila: Michaela Řiháčková
vedoucí RTB
Česká federace Spastic Handicap, z.s.
Tel: +420 606 848 952
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