Česká asociace squashe, z.s., Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6, IČ: 481 32 217

Zápis z jednání Výkonného výboru ČASQ č. 4/2021
Termín jednání:
Místo jednání:
Členové VV:
Omluveni:
Hosté:

6.9.2021
Skype
Tomáš Cvikl, Mar n Grigar, Jan Mu na, Jan Roll, Radim Švec
Eva Feřteková, Tomáš Fořter, Pavel Holinka

Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Kontrola minulého zápisu a úkolů z něj vyplývajících
Aktuální situace
Sezóna 2021/2022
Hospodaření
Významné akce
Junioři
Změny v oblas komunikace
Podpora trenérů mládeže
Informace členů VV a komisí
Různé

***
1.

KONTROLA MINULÉHO ZÁPISU A ÚKOLŮ Z NĚJ VYPLÝVAJÍCÍCH
VV provedl kontrolu minulého zápisu. VV konstatoval splnění všech úkolů z minulého zápisu.

2.

AKTUÁLNÍ SITUACE
VV s potěšením konstatuje, že stávající platná opatření vztahující se ke Covidu umožňuji (za podmínky, že
všichni účastníci jsou očkováni, mají nega vní test nebo prodělali Covid v posledních 6 měsících) pořádání
sportovních soutěží. Turnaje, které jsme premiérově pořádali přes léto přilákaly řadu hráčů a doufáme, že se
začátkem nové sezóny se situace nebude nijak měnit a bude možné i nadále pokračovat v soutěžích, jak jsou
naplánované.
O uplynulém víkendu se v Praze na Strahově odehrála první z akcí přesunutých z minulé sezóny. Mistrovské
tuly v soutěžích družstev získali muži Strahova (jubilejní 20. tul) a ženy Girl power. Oběma týmům
gratulujeme. Následující víkend se v Praze ve Squash Bowling Centru bude hrát MČR juniorských družstev a
MČR do 23 let. V říjnu pak budou odehrány MČR juniorů a MČR žen, mužů a masters.

3.

SEZÓNA 2021/2022
Tomáš Fořter informoval o průběhu registrace na sezónu 2021/2022, která proběhla standardně v tradičním
srpnovém termínu. V průběhu následujících dnů budou všem klubům vystaveny faktury za poplatky související
s registrací.
Soutěžní komise zpracovala došlé žádos o pořadatelství turnajů a vybrala jejich pořadatele. Pořadatelé v
měsíci září byli v Kalendáři akcí na webu již zveřejněni před několika týdny a nyní byli zveřejněni i pořadatelé
ostatních turnajů do konce sezóny.
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Soutěžní komise také zpracovává přihlášky do soutěží družstev. Zde je situace o trochu složitější, protože se do
soutěží nepřihlásila všechna družstva jako v loňské sezóně. Snahou SK je zachovat pokud možno celé
rozlosování ligových soutěžích v podobě, jakou mělo pro loňskou sezónu, ale díky tomu, že ne všechna družstva
budou hrát i nadále, tak je v tomto rozlosování nutné udělat příslušné změny a úpravy. Hotové rozlosování
soutěží družstev bude zveřejněno do 20. září 2021.
Soutěžní komise připravuje mimořádné rozhodnu , které upravuje pravidla pro z loňské sezóny přeložená
mistrovství ČR, která se budou dohrávat v říjnu 2021 (použité žebříčky, kritéria kvaliﬁkace, …) a další pravidla
mimořádně přijatá vzhledem k situaci v posledním roce. Rozhodnu bude obsahovat i podrobný popis, na
základě jakých pravidel budou vypočítávány žebříčky v průběhu nadcházející sezóny. Rozhodnu SK bude
zveřejněno do středy 8. září 2021.
4.

HOSPODAŘENÍ
Tomáš Fořter informoval, že čerpání rozpočtu, který je stále průběžně aktualizován, probíhá podle plánu.
Tomáš Fořter dále informoval, že NSA (Národní sportovní agentura) vypsala II. kolo dotačního programu na
podporu významných sportovních akcí v roce 2021. Požádali jsme o podporu pro několik turnajů PSA žen i
mužů do konce roku. Informaci o tom, zda podporu získáme, bychom podle informací z NSA měli znát do konce
tohoto měsíce.
Tomáš Fořter informoval o podání žádos o inves ční dotaci NSA na pořízení vybavení pro reprezentaci a
talentovanou mládež. Žádost obsahuje mobilní videokomplety pro záznam a streamování videa, přístroje pro
analýzu tělesného složení a přístrojové vybavení pro fyzioterapeuty spolupracující s reprezentací a působící ve
třech největších klubech (Strahov, Viktoria, OSTRAVA SQUASH KLUB). VV pověřil sekretariát přípravou
administra vního zajištění (výběrová řízení na dodavatele, smlouvy s kluby, …), abychom v případě schválení
žádos ze strany NSA měli připravené veškeré podklady a mohli nákup vybavení realizovat co nejrychleji.
Vzhledem k tomu, že v loňské sezóně se extraliga nehrála v tradiční podobě (základní část a následně play-oﬀ),
rozhodl VV o tom, že odměny za umístění v extralize, které naše předpisy standardně rozdělují na odměny za
základní část a odměny za play-oﬀ, budou vyplaceny ve výši, kterou naše předpisy stanovují pro play-oﬀ.
VV projednal i otázku dalšího vyplácení podpory dospělým reprezentantům. Vzhledem ke zmrazení žebříčků v
uplynulém období (jak PSA, tak i českých žebříčků), byla podpora mimořádně vyplácena všem podporovaným
na základě předchozího rozhodnu VV paušálně ve stejné výši. Protože jak turnaje PSA, tak i naše české se již
opět hrají a žebříčky to reﬂektují, rozhodl VV, že podpora ve stejné paušální výši bude naposledy vyplacena za
měsíc srpen 2021 a od měsíce září 2021 již bude podpora vyplácena standardně dle platných předpisů.

5.

VÝZNAMNÉ AKCE
Tomáš Fořter informoval VV, že Světová squashová federace WSF změnila svůj so ware pro pořádání soutěží
(vrá la se po několika letech k Tournament so waru). V té souvislos byl vytvořen nový uživatelský účet, přes
který se bude možné přihlašovat na akce pořádané WSF. VV rozhodl, že účet bude spravovat Tomáš Fořter.
WSF také potvrdila konání MS družstev mužů (v prosinci 2021 v Malajsii) a otevřela možnost přihlašování. VV již
na minulém jednání schválil účast českého týmu a nyní pověřil Tomáše Fořtera, aby v novém systému WSF
přihlášení týmu zajis l.
Kromě konání MS družstev mužů chce WSF uspořádat v náhradním termínu i MS juniorů, které se původně
mělo konat v létě v Egyptě. O místě a termínu se stále jedná.
Evropská squashová federace ESF již před řadou měsíců zrušila veškeré své akce do konce kalendářního roku
2021. Nyní má snahu, aby se po novém roce soutěže pod její hlavičkou opět rozeběhly. Tradiční první turnaj
roku Bri sh junior open byl ze strany England Squash také zrušen a Czech junior open 2022, který je
naplánovaný na 20.-23. ledna 2022 by se tak mohl stát prvním turnajem ESF po pauze trvající téměř 2 roky.
VV již v minulos vyjádřil zájem uspořádat i Czech junior open 2021, který se letos nemohl konat v původním
lednovém termínu. Sekretariát oslovil tradiční účastníky tohoto turnaje, zda by se akce zúčastnili i v případě, že
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by nebyla zařazena od kalendáře ESF (a junioři by tedy nemohli získat body do evropských žebříčků). Reakce
byly celkem pozi vní a několik zemí (zejména okolní státy) přislíbilo účast. VV proto pověřil sekretariát
přípravou turnaje a to v Praze ve Squash Bowling Centru v termínu áčkového juniorského turnaje v listopadu
(6.-7.11.2021), který se tak mimořádně odehraje jako Czech junior open 2021 a za účas zahraničních hráčů.
Tomáš Fořter informoval, že Mistrovství ČR žen a mužů, Mistrovství ČR juniorů i Mistrovství ČR do 23 let byly
registrovány jako PSA turnaje a hráči, kteří jsou členy PSA, za ně mohou dostat body do světových žebříčků.
6. JUNIOŘI
Jan Mu na informoval o chystaném tréninkovém kempu juniorské reprezentace, který se uskuteční v termínu
podzimních prázdnin (28.-30.10.2021). Místo konání bude upřesněno.
VV pověřil Jana Mu nu výpočtem plošné podpory juniorů za sezónu 2020/2021. VV rozhodl o tom, že
vzhledem k tomu, že za sezónu 2020/2021 se odehrálo jen minimum turnajů, tak bude do výpočtu zahrnuto
období posledních dvou sezón od září 2019 do srpna 2021. VV pověřil Jana Mu nu, aby provedl výpočet plošné
podpory, a to do pátku 10. září 2021, aby mohla být tato podpora zveřejněna v Rozhodnu o přidělení podpory
za měsíc srpen 2021.
7. ZMĚNY V OBLASTI KOMUNIKACE
Mar n Grigar informoval VV o změnách v oblas komunikace. Byl nově zřízen účet na Instagramu
(czechsquash.cz) a nově se o komunikaci na sociálních sí ch (instagram, facebook) i na našem webu bude
starat Eva Feřteková. Dále informoval i o inovaci newsle eru, který bude v září opět vydán a bude potom mít
pravidelnou měsíční periodicitu. VV v této souvislos poděkoval Radimovi a Romanovi Švecovým, kteří tuto
činnost zajišťovali v posledních letech.
8. PODPORA TRENÉRŮ MLÁDEŽE
Jan Roll předložil VV návrh Metodické komise, aby vzhledem k tomu, že v minulé sezóně nebylo možné odehrát
většinu juniorských turnajů a nejsou tedy k dispozici nová data pro hodnocení trenérů mládeže, byla podpora
pro trenéry mládeže (LSCM) ponechána ve stávající podobě s m, že ze seznamu podporovaných trenérů
vypadne Karel Wanke, který ukončil své působení v OSTRAVA SQUASH KLUBU. VV jeho návrh projednal a
schválil. Seznam podporovaných trenérů pro sezónu 2021/2022 je přílohou tohoto zápisu.
9. INFORMACE ČLENŮ VV A KOMISÍ
Jan Roll informoval, že se ve dnech 21.-24. června 2021 v Praze uskutečnil kurz trenérů III. třídy i za účas
členů reprezentace žen i mužů.
Eva Feřteková informovala o naší účas s nafukovacím kurtem na akci Lipno sport fes val 2021, který se
uskutečnil v srpnu 2021 a kde naší účast zajis li Eva Feřteková, Tereza Elznicová, Jaroslav Sezemský a Štěpán
Hájek.
Jan Roll informoval o další akci s nafukovacím kurtem Wannado fes val – Sporťáček v Praze, která se
uskutečnila 4.9.2021 a které se účastnilo přes 2 000 lidí. Naší účast zajis ly 4 pražské kluby (Stará Praha,
Strahov, JEREMI a Král Squash Academy). VV poděkoval všem, kteří se na letních akcích s nafukovacím kurtem
podíleli.
10. RŮZNÉ
VV vyzývá kluby, které mají zájem o zapůjčení nafukovacího kurtu pro propagační a náborové účely, aby
kontaktovaly Evu Feřtekovou (fertekova@czechsquash.cz).
VV informuje kluby, které si ještě nepřevzaly míčky sezónu 2020/2021, aby kontaktovaly sekretariát a
domluvily si jejich předání.
VV vyzývá členy i kluby k zasílání připomínek, námětů, podnětů a návrhů k činnos ČASQ ve všech oblastech, a
to na sekretariát ČASQ (info@czechsquash.cz).
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Termín příš ho jednání VV ČASQ bude upřesněn.

Zapsal: Tomáš Fořter

Kontroloval: Tomáš Cvikl

