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

Zápis z jednání Výkonného výboru ČASQ č. 5/2021
Termín jednání:
Místo jednání:
Členové VV:
Omluveni:
Hosté:

19.11.2021
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.

Kontrola minulého zápisu a úkolů z něj vyplývajících
Aktuální situace
Hospodaření
Významné akce
Junioři
Reprezentace
Nová pla orma pro vzdělávání rozhodčích WSO
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 projednal aktuální situaci a nově schválená opatření schválená vládou a jejich dopad na sportovní soutěže.
Podle aktuálních informací již nebude od pondělí 22.11.2021 možné prokázat bezinfekčnost nega vním
testem, nadále bude pro prokázání bezinfekčnos nutné pouze buď ukončené očkování nebo covid prodělaný v
posledních 6 měsících. VV projednal další možnos , jak pokračovat v soutěžích. Snahou je v rámci platných
podmínek i nadále umožnit pokračování soutěží jednotlivců i družstev. Radim Švec za SK navrhl, aby nižší
soutěže družstev mužů pokračovaly s m, že se sníží počet hráčů v družstvu. Hrálo by se v soutěžích mužů ve
třech hráčích s m, že minimální počet hráčů, který může nastoupit, jsou dva.
VV pověřil sekretariát, aby do pondělí 22.11.2021, aby obvolal všechny účastníky ligových soutěží družstev, s
dotazem, zda budou za nově přijatých pravidel schopni postavit své týmy a odehrát ligová utkání. Podle
výsledků průzkumu VV následně rozhodne začátkem příš ho týdne o dalším postupu.
VV dále pověřil sekretariát kontaktováním NSA a prověřením, jaká pravidla budou pla t od příš ho týdne pro
profesionální sportovní akce a za jakých podmínek bude možné uskutečnit plánované turnaje PSA.

3.

HOSPODAŘENÍ
Tomáš Fořter informoval, že čerpání rozpočtu, který je stále průběžně aktualizován, probíhá podle plánu.
Tomáš Fořter informoval, že uspěla naše žádost o dotaci na profesionální turnaje PSA do konce roku. Získali
jsme dotaci ve výši 1 029 818 Kč. Podrobnější informace o turnajích najdete v bodu Významné akce.
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Tomáš Fořter informoval, o získání inves ční dotace od NSA ve výši 1 356 600 Kč. Jak jsme již informovali v
minulém zápise dotace bude použita na pořízení mobilních videokompletů pro záznam a streamování videa,
přístroje pro analýzu tělesného složení a přístrojové vybavení pro fyzioterapeuty spolupracující s reprezentací a
a působící ve třech největších klubech (Strahov, Viktoria, OSTRAVA SQUASH KLUB). VV pověřil sekretariát
administrací celého procesu včetně výběrových řízení, smluv s kluby a pořízení a distribuci majetku.
Národní sportovní agentura vypsala program pro sportovní kluby pracující s mládeží Můj klub. Uzávěrka pro
podávání žádos je do konce listopadu 2021. Vyzýváme všechny kluby, které pracují s mládeží, aby určitě
podaly své žádos , protože při správném podání žádos , dostane každý klub dotaci dle velikos a struktury své
juniorské členské základny.
4.

VÝZNAMNÉ AKCE
Tomáš Fořter informoval, že Světová squashová federace WSF potvrdila konání MS družstev mužů v Malajsii.
VV pověřil sekretariát a reprezentačního trenéra Davida Tománka zajištěním výjezdu našeho týmu.
WSF dále oznámila, že MS juniorů 2021, které chtěli uspořádat (případně i v náhradním termínu na jaře 2022),
bylo deﬁni vně zrušeno.
V měsících září a říjnu se odehrálo několik republikových šampionátů v různých kategoriích, které byly odloženy
z loňské sezóny. V září se v Praze nejdříve odehrálo MČR juniorských družstev a MČR do 23 let. Za kvalitní
organizaci děkujeme pořádajícímu klubu Squash Especial. Na začátku října se v Brně odehrálo MČR juniorů, za
jehož tradičně velmi kvalitní organizaci patří dík klubu Squash Viktoria. Na konci října se pak odehrála poslední
z odložených akcí. OSTRAVA SQUASH KLUB uspořádal v Ostravě MČR žen, mužů a masters a i jim patří dík za
velmi kvalitní organizaci. Mistrovské tuly v Ostravě úspěšně obhájili Anna Serme a Daniel Mekbib, kterým
gratulujeme.
Na začátku listopadu se v Praze odehrál za účas téměř 100 dě z 5 zemí „náhradní“ ročník Czech junior open
2021. Akci se podařilo uspořádat bez problémů a byla tak kvalitní „generálkou“ na lednový řádný ročník.
Bohužel nepříznivý vývoj aktuální situace má za následek značnou nejistotu ohledně možnos turnaj uspořádat
v plánovaném tradičním lednovém termínu.
Jak jsme již informovali v bodě týkajícím se hospodaření, podařilo se nám získat dotaci na uspořádání několika
PSA turnajů. Bylo rozhodnuto, že v Brně ve Viktorii se v termínu 15.-19.11.2021 bude hrát turnaj žen a mužů
každý s dotací 20 000 USD (Challenger 20) – Czech open. Dále se v Praze na Strahově odehraje ve dnech 28.11.2.12.2021 turnaj mužů s dotací 10 000 USD (Challenger 10) – Czech Pro Series V. A nakonec se 16.-20.12.2021 v
Ostravě ve FAJNE uskuteční turnaj mužů s dotací 10 000 USD (Challenger 10) a turnaj žen s dotací 5 000 USD
(Challenger 5) – Czech Pro Series VI. Brněnský turnaj organizovaný Squash Viktoria velmi úspěšně probíhá a
dnes budou odpoledne na programu ﬁnálové zápasy. Další turnaje, které budou pořádány pod hlavičkou
Českého squashe jsou ve fázi příprav.

5. JUNIOŘI
Jan Mu na předložil VV návrh seznamu juniorů podporovaných výkonnostní podporou na období říjen 2021 –
leden 2022. VV jeho návrh projednal a schválil a seznam bude v této podobě pla t do konce ledna. Po
únorovém MČR juniorů bude seznam aktualizován pro zbytek sezóny. Seznam podporovaných juniorů je
přílohou č. 1 tohoto zápisu.
Jan Mu na informoval o uskutečněném tréninkovém kempu, který se v Hradci Králové konal ve dnech 28.30.10.2021. Akce se pod vedením trenérů Jana Mu ny, Jana Břeně, Luboše Waltera a Jiřího Vlčka zúčastnilo 20
juniorů.
6. REPREZENTACE
Reprezentační trenér mužů David Tománek předložil VV návrh nominace mužů na MS družstev v Malajsii, které
se koná ve dnech 7.-12.12.2021 v Kuala Lumpur. Nominováni byli Daniel Mekbib, Mar n Švec, Jakub Solnický a
Viktor Byrtus. Náhradníky jsou Marek Panáček a Ondřej Vorlíček. VV jeho návrh projednal a schválil. Bohužel se
akce nemůže zúčastnit žádný ze tří fyzioterapeutů, se kterými dlouhodobě spolupracujeme a proto s týmem
bude cestovat jako manažer týmu David Tománek a jako trenér Ondřej Uherka. Ten byl nominován jako
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kondiční trenér reprezentačních týmů s m, že v případě, že by některých z nominovaných hráčů na místě byl
testován pozi vně na covid, on může plnit roli náhradníka.
7. NOVÁ PLATFORMA PRO VZDĚLÁVÁNÍ ROZHODČÍCH WSO
Tomáš Fořter informoval o nové pla ormě pro vzdělávání a rozvoj rozhodčích WSO (World Squash Oﬃcia ng –
www.worldsquashoﬃcia ng.com), kterou po několika letech příprav letos vytvořily a spus ly WSF a PSA.
Pla ormu doporučujeme všem hráčům, kteří se chtějí něco více dozvědět o pravidlech a rozhodování ve
squashi. Pro přístup k velkému množství zajímavých vzdělávacích materiálů vám stačí jednoduchá registrace.
V souvislos se spuštěním WSO Komise rozhodčích ČASQ provedla několik úprav v Systému vzdělávání
rozhodčích v ČASQ. Změny se týkaly zejména propojení našeho dosavadního systému s pla ormou WSO. VV
tyto změny schválil per rollam a aktualizovaný Systém vzdělávání rozhodčích je přílohou č. 2 tohoto zápisu.
8. INFORMACE ČLENŮ VV A KOMISÍ
Jan Roll informoval, že 26.11.2021 se koná školení trenérů mládeže v rámci projektu podpory trenérů mládeže
LSCM. Hosté jsou tentokrát mimořádně kvalitní. Dopoledne je na programu přednáška o výživě ve sportovních
hrách prof. Libora Vítka a odpoledne prak cká část na kurtech, která bude věnována technice pohybu po kurtu
a jeho zakomponování do kondiční přípravy. Tuto část reprezentační trenéři David Tománek a Ondřej Uherka
připravili s Gregem Gaul erem a Diegem Eliasem.
9. 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).

Termín příš ho jednání VV ČASQ bude 14.12.2021 v Praze.

Zapsal: Tomáš Fořter

Kontroloval: Tomáš Cvikl

