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Zpráva o činnosti VR ČALD a dění v asociaci
2013/2014
Připravili jsme pro Vás přehled věcí, které se udály a uskutečnily v jednotlivých oblastech působení ČALD. Pokud budete mít dotazy, tak buď piště na
vr@cald.cz a nebo se ptejte osobně členů VR.
1. Ligové soutěže
Venkovní sezóna 2013
Venkovní sezóna kategorie open a women probíhá herním systémem
s kvalifikací. Kategorie mix probíhá víceúrovňovým herním
systémem.
I. kvalifikační turnaj v kategorii open a women
Termín: 20. – 21. dubna 2013
Lokalita: Havlíčkův Brod
Počet týmů: 13 open, 7 women
Pořadí: http://cald.cz/novinky/fuj-v-open-prague-devils-v-zenachvitezi-1-kvalifikacniho-turnaje
II. kvalifikační turnaj v kategorii open a women
Termín: 18. – 19. května 2013
Lokalita: Malšice
Počet týmů: 9 open, 7 women
Pořadí: http://cald.cz/novinky/fuj-7-opic-vyhrali-druhy-kvalifikacniturnaj
Mistrovství České republiky v kategorii open a women
Termín: 22. – 23. června 2013
Lokalita: Písek
Počet týmů: 10 open, 7 women
Pořadí: http://cald.cz/novinky/prague-devils-obhajili-v-pisku-titulv-kategoriich-open-zeny
Kvalifikace na mistrovství České republiky v kategorii mix
Termín: 31. srpna. – 1. září 2013
Lokalita: Havlíčkův Brod
Počet týmů: 8
Pořadí: http://www.frisbee.cz/results.html?tournament=47
Mistrovství České republiky v kategorii mix
Termín: 14. – 15. září 2013
Lokalita: Lomnice nad Lužnicí
Počet týmů: 10
Pořadí: http://cald.cz/novinky/prague-devils-zkompletovali-saduletosnich-titulu
Video: http://vimeo.com/78338210

Kvalifikace na halové mistrovství v kategorii mix
Termín: 14. – 15. prosince 2013
Lokalita: Žďár nad Sázavou
Počet týmů: 12
Pořadí: http://cald.cz/novinky/kulata-sachovnice-vitezem-mixovekvalifikace-na-hmr
Halové mistrovství České republiky v kategorii mix
Termín: 11. – 12. ledna 2014
Lokalita: Plzeň
Počet týmů: 10 v 1. lize, 12 v 2. lize
Pořadí: http://cald.cz/novinky/kulata-sachovnice-vitezem-mixovekvalifikace-na-hmr
Halové mistrovství České republiky junirů kategorie easy-mix
Termín: 1. – 2. února 2014
Lokalita: Dolní Cerekev
Počet týmů: 12
Pořadí: http://cald.cz/novinky/kulata-sachovnice-vitezem-mixovekvalifikace-na-hmr
Kvalifikace na halové mistrovství v kategorii open a women
Termín: 8. – 9. února 2014
Lokalita: Hradec Králové
Počet týmů: 11 open, 9 women
Pořadí: http://cald.cz/novinky/terrible-monkeys-vitezemkvalifikace-na-hmcr-v-open-i-zenach
Halové mistrovství České republiky v kategorii open II. liga
Termín: 22. – 23. února 2014
Lokalita: Dolní Cerekev
Počet týmů: 8
Pořadí: http://cald.cz/novinky/peaceegg-ma-prvni-halovy-titul-vopen-prague-devils-v-zenach-potreti
Halové mistrovství České republiky v kategorii open I. liga a women
Termín: 1. – 2. března 2014
Lokalita: Plzeň
Počet týmů: 10 open, 8 women
Pořadí: http://cald.cz/novinky/peaceegg-ma-prvni-halovy-titul-vopen-prague-devils-v-zenach-potreti

Halová sezóna 2014
Proběhlo halové mistrovství české republiky ve třech kategoriích
open, women a mix. Ve všech kategoriích probíhala soutěž
víceúrovňovým herním systémem
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2. STK
Vzhledem k přijetí nových stanov na Valné hromadě v květnu 2013,
muselo proběhnout přeformulování některých částí v soutěžním
řádu. Pro sezónu 2014 jsou dvě zásadní změny v soutěžním řádu.
První je změna bodování na kvalifikačních turnajích. Nově je
stanovena zvláštní odměna nejen za vítězství na turnaji, ale i za
umístění na druhém až čtvrtém místě. Druhou změnou je možnost
dvou oddílů oznámit úmysl sloučit své týmy. Na tyto týmy je pak
nahlíženo jako na týmy jednoho oddílu.
3. Spirit of the game (SOTG) a pravidla ultimate
V roce 2014 došlo ke změně v SOTG formuláři. Bod 5 je nyní věnován
komunikaci. Díky několika členům (M. Čakrtová, P. Haering a
Š. Materna) jsme přeložili akreditaci pravidel ultimate, která je
vyžadována na velké akce pořádané WFDF. Tato česká verze bude ke
stažení na webu WFDF v průběhu jara.
WFDF udělala revizi pravidel ultimate. Výše zmíněná skupina lidí je
přeložila do češtiny. Pravidla jsou ke stažení na webu ČALD.
Jiří Voseček a Ondřej Burkert udělali online aplikaci na skórování
zápasů na turnajích. Je ke stažení na Google play. Turnaje v ČR jsou
tak od podzimu 2013 možné sledovat online na frisbee.cz. V zimě
došlo k zařazení i zadávání hodnot SOTG ze zápasů online v této
aplikaci.
4. Reprezentace
V loňském roce se konaly dvě akce, kterých se účastnily české
reprezentační týmy – ECBU a EYUC. Mistrovství Evropy v plážovém
ultimate se účastnil český ženský tým. Ve španělském Callafelu
obsadily hráčky 13. místo (http://www.cald.cz/novinky/ceskazenska-repre-obsadila-13-misto-na-plazovem-me). Na juniorském
mistrovství Evropy měla Česká republika zastoupení v kategorii open
a ženy do 19 let. V obou kategoriích obsadily týmy 6. místo (http://
www.cald.cz/novinky/juniorska-reprezentace-privezla-z-mistrovstvievropy-dve-sesta-mista). Během roku 2013 se konalo i mistrovství
světa v kategorii U23. Na tomto turnaji neměla Česká republika
zastoupení.
V roce 2014 se žádná akce, které by se mohl reprezentační tým
účastnit, nekoná. Nejbližším turnajem je tedy mistrovství Evropy
2015, které se bude konat v Kodani. VR ČALD se pokouší nastartovat
dlouhodobější pojetí reprezentačních týmů. Na podzim 2013 jsme
začali hledat trenéry pro ME 2015 a také jsme oslovili členskou
základnu, aby nám dala vědět jaký je zájem o účast
v reprezentačních týmech. Na jaře 2014 by mělo dojít k výběru
trenérů, na podzim udělat první větší soustředění vůči ME v Kodani.

V roce 2015 se rovněž uskuteční i plážové mistrovství světa v
Dubaji. V současné době se zjišťuje zájem o účast na tomto turnaji
v rámci hráčské základny.
5. klubové Zahraniční turnaje
Turnajů Evropské ligy se v roce 2013 se účastnilo 5 týmů v kategorii
open (Tree Monkeys, FUJ, PeaceEgg, Prague Devils a Velká Morava),
3 týmy v kategorii women (Hot Beaches, Prague Devils a Velká
Morava) a 1 tým v kategorii mix (Velká Morava). Do finále, které se
konalo v Bordeaux (Francie) se probojovaly 3 týmy v kategorii open,
z nichž nejlepšího výsledku dosáhly Prague Devils, které se umístili
na 12. místě (http://www.cald.cz/novinky/letosni-evropskou-liguovladly-tymy-z-velke-britanie). V kategorii women na finálový
turnaj postoupily Hot Beaches a Prague Devils. Prague Devils se
umístili na 11. místě a Hot Beaches o příčku níže.
EUCR turnaj v Mariboru
http://www.cald.cz/novinky/5-ceskych-tymu-bude-bojovat-narozsirenem-finale-evropske-ligy
EUCQ turnaj v Šardicích
http://www.cald.cz/novinky/ceske-tymy-ovladly-kvalifikacni-turnajeucq-evropske-ligy-2013
České týmy se zúčastnily kromě Evropské ligy také mnoha dalších
zahraničních turnajů, namátkou v Holandsku, Německu, Polsku,
Rakousku, Slovensku a Maďarsku. Na některých z nich dosáhly i na
vítězství nebo medailové příčky.
V letošním roce se koná WUCC ve městě Lecco v Itálii. Česká
republika bude mít zastoupení v kategorii open (Prague Devils),
women (Prague Devils) a mix (FUJ).
6. Rozvojové a propagační akce
Středoškolská liga
Vítězem loňského ročníku (2012–13) se stalo Gymnázium Nad Alejí,
konečné pořadí týmů na finálovém turnaji: http://cald.cz/novinky/
vitezem-stredoskolske-ligy-2012-13-se-stalo-gymnazium-nad-aleji.
Tohoto ročníku se zúčastnilo celkem 29 škol a kvalifikační turnaje
se uskutečnily v pěti městech: Praze, Hradci Králové, Českých
Budějovicích, Brně a Plzni.
Na finálovém turnaji také vzniklo propagační video k volnému šíření
a propagaci Středoškolské ligy: http://vimeo.com/76892810.
Podzimního kola letošního ročníku (2013–14) se zúčastnilo 18 škol
a to na třech kvalifikačních místech: Praha, Hradec Králové a České
Budějovice.
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Seznam škol zúčastněných v tomto ročníku: Jiráskovo gymnázium
Náchod, Česko-anglické gymnázium České Budějovice, Gymnázium
B. Němcové Hradec Králové, Gymnázium Špitálská Praha, Biskupské
gymnázium B. Balbína Hradec Králové, Gymnázium Nad Alejí Praha,
Gymnázium Nový Jičín, Biskupské Gymnázium J. Neumanna České
Budějovice, Gymnázium a SOŠ Přelouč, Gymnázium Jírovcova České
Budějovice, Gymnázium Žďár nad Sázavou, Gymnázium Voděradská
Praha, Gymnázium Elgartova Brno, Gymnázium J. Keplera Praha,
Gymnázium Písek, Obchodní akademie Pardubice, Gymnázium
Botičská Praha, Obchodní akademie České Budějovice.
V letošním roce se také poprvé uskutečnilo Halové mistrovství
juniorů, jehož vítězem se stala Kulatá Šachovnice, mistrovství se
zúčastnilo celkem 12 týmů. Konečné výsledky: http://www.cald.cz/
novinky/1-halove-mistrovstvi-junioru-vyhral-tym-kulate-sachovnice.
Zároveň byla pro malý zájem zrušena halové část Středoškolské ligy.
Více informací a také konkrétní výsledky turnajů naleznete na
stránce: www.cald.cz/stredoskolska-liga a v budoucnu také na nyní
připravovaném webu: www.frisbee.cz/stredoskolska-liga.
Školení učitelů
Proběhlo pouze jedno školení učitelů a to v Brně.
Training campy
Proběhly dva training campy, oba na Moravě. Byly to jednodenní
akce. Obě si vzal na starost Jakub Vondra z Velké Moravy.
Akademické hry
ČAH 2013 proběhly 13. 6. na půdě Karlovy univerziry v Praze.
Zúčastnílo se jich 8 týmů (první 3 z předchozích her a zbylých
5 týmů vzešlo z kvalifikace). Kvalifikace proběhla v Jihlavě a
zúčastnílo se jí 7 škol výsledky jsou k nalezení zde: http://cald.cz/
novinky/vysledky-kvalifikace-na-cah-2013. Výsledky finálového
turnaje jsou zde: http://cald.cz/novinky/ceske-akademicke-hrypatri-opet-cvut-praha.

spolupodíleli (s firmou Ultimo a freestylisty) na propagační akci
The Invisible String, což bylo promítání dokumentu o frisbee v kině
Aero v Praze.
Propagační aktivity
Nechali jsme udělat dvě propagační videa. Jedno z finálového
turnaje Středoškolské ligy a druhé z venkovního mistrovství
republiky v kategorii mix. Na obě byla dobrá zpětná vazba. Jsou
k vidění na účtu ČALD na serveru Vimeo. V tomto roce plánujeme
udělat podobné video z venkovního mistrovství republiky v
kategoriích open a ženy v Písku.
Aktualizovali jsme a dotiskli letáky ke Středoškolské lize. Objednali
výukové kartičky Ulticards na zkoušku (v počtu 35 kusů) určené pro
školy a nové týmy.
7. Junioři
V roce 2013 bylo aktivních približně 50 kluků a 46 holek.
Trenéři
Junioři: Jan Splítek
Juniorky: Vojta Palouš, Josef Bělohradský
Manažeři
Junioři – Marek Dostál,
Juniorky – Karolína Zubatá
Minulá sezóna (2013)
Junioři se v loňské sezóně zúčastnili turnajů v Šardicích a v Aši.
Proběhlo větší soustředění na jaře. Reprezentace se zúčastnila ME
v Kolíně nad Rýnem. Výsledky viz. sekce Reprezentace. V lednu se
uskutečnilo první české halové mistrovství juniorů.
Letošní sezóna (2014)
- jarní soustředění
- MS v Itálii
- přípravné turnaje

Podpora ČALD – Již tradičně podporujeme ČAH cenami, kdy
poskytujeme poháry pro vítěze turnaje a SOTG. Další podporou je
především spolupráce členů ČALD při organizaci ČAH.

Hlavní akcí letošního roku je MS v Leccu v Itálii, kam jede tým
open U19. VR ČALD přispěje na účast. Dále je vyčleněna částka na
podporu přípravy a to i pro tým juniorek.

Propagační akce
Zúčastnili jsme se propagačních akcí Obrok - akce určená pro skauty,
Sporťáček - akce určená pro děti v Praze a Stop Zevling - festival
v Praze. Dále jsme materiálně podpořili sportovní kempy pro děti
v Praze o velkých prázdninách, pořadané firmou Sportjoy. Stejně
tak skautský turnaj v Českých Budějovicích. V květnu jsme se

8. Finance
V roce 2013 byla uzavřena komisionářská smlouva s Pavlem
Voloczkem - firma Ultimo na komisní prodej disků. Dále byl zrušen
jeden ze dvou běžných účtů a sníženy denní a týdenní limity
elektronického bankovnictví. Účetnictví ČALD stále zpracovává
firma PRODIMO s. r. o.
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Daňové přiznání za rok 2013 bylo podáno v řádném termínu.
Účetní závěrka bude přiložena k této zprávě, stejně jako předběžný
rozpočet na rok 2014.
9. Granty a sponzoring
ČALD neobdržel v roce 2013 žádnou podporu formou grantu či
dotace - tento stav je setrvalý a daný dlouhodobě nepříznivou
situací v oblasti podpory malých sportů a asociací s nižším počtem
hráčů po pádu Sazky. Přesto jsme opět podali v září žádost o grant
na MŠMT v rámci neinvestičního programu „Všeobecná sportovní
činnost“. U ostatních vyhlášených programů jsme nesplňovali
některé podmínky pro možnost stát se žadateli.
ČALD minigranty
VR ČALD spustila na počátku roku 2013 vlastní grantový program
nazvaný „Minigranty“, zaměřený na podporu propagace sportu
v regionech i na národní úrovni. Snahou je motivovat jak
jednotlivce, tak i oddíly k zapojení do propagace sportu, která byla
dlouhodobě tažena hlavně z iniciativy členů VR a několika skalních
dobrovolníků. Program je zatím vypsán na zkušební dobu 3 let a na
projekty v tomto období může být uvolněno zhruba 200-300 tisíc
korun ze zisku z WUCC 2010.
V průběhu roku 2013 komise pro Minigranty zrušila uzávěrky pro
podávání žádostí ve snaze o větší zapojení členů ČALD v průběhu
celého roku bez termínových omezení. Přesto byla v roce 2013
přijata pouze jedna žádost, a to od Ultimate frisbee Brno, o. s.
s názvem projektu Frisbee festival v Lužánkách. Ta byla komisí
pozitivně ohodnocena a doporučena VR ČALD ke schválení.
Granty EU – Erasmus+Sport
V roce 2013 jsme s napětí očekávali, jak a zda dopadne zařazení
sportovních aktivit do některé z běžně přístupných programů
EU. V současné době jsou vyhlášeny první uzávěrky v rámci
podprogramu Sport ve vzdělávacím programu Erasmus+, který
konsoliduje pod jeden systém všechny dřívější vzdělávací programy
Life Long learning (Erasmus, Comenius, Leonardo apod.) a Youth
in Action. Výzvy jsou hlášeny centrálně z Bruselu, v tuto chvíli
s uzávěrku 2x ročně.
Pro část grantového titulu není ČALD způsobilým žadatelem.
Pro část pro kterou způsobilí jsme (Collaborative partnerships)
bychom se museli spojit s dalšími několika zeměmi. Projekty mají
dlouhodobý charakter (1-3 roky), pevně dané priority (např. HEPA
– health enhancing physical aktivity). Možným využitím tohoto
programu se bude VR nadále zabývat.

Pro menší projekty, které by zachovávaly mezinárodní rozměr, týkali
se mládeže a využívaly sport jako prostředek/metodu vzdělávání
a výchovy je možné žádat i v programu Erasmus+: Mládež – tímto
způsobem ovšem není možné realizovat žádné soutěže, běžná
soustředění apod. Muselo by se tedy jednat o aktivitu nad běžný
rámec činnosti oddílu a spojení se s dalšími zeměmi (jinými oddíly
ze zahraničí).
Granty WFDF
V listopadu 2013 spustila WFDF dva nové grantové programy
zaměřené na rozvoj a propagaci. Ve své podstatě jsou obdobou
Minigrantů ČALD na mezinárodním poli. Veškeré další informace
čtěte na: wfdf.org/sport-development
10. Komunikace zástupců oddílů a VR ČALD
E-mailová adresa oddily@cald.cz sdružuje kontaktní e-mailové
adresy zástupců oddílů a je hlavním komunikačním kanálem mezi
VR a zástupci oddílů. Je využívána jak ze strany VR, tak i ze strany
organizátorů jednotlivých turnajů. Zástupci oddílů očekávají,
že důležité informace jsou rozesílány přes tuto adresu a seznam
zástupců je udržován co možná nejaktuálnější, díky aktivnímu
přístupu samotných oddílů. V souvislosti se změnou stanov je
plánováno sjednocení zástupců oddílů v rámci evidence členů a
v rámci e-mailové adresy oddily@cald.cz
Druhým informačním kanálem je web www.cald.cz kde jsou všechny
podstatné informace a který je přístupný všem členům ČALD i
veřejnosti. Jsou zde informace týkající se turnajů i samotného dění
v asociaci včetně zápisů ze schůzí VR.
Dalším informačním kanálem je účet ČALD na Facebooku, který má
v současné chvíli 343 lidí, kteří jej sledují. Umisťujeme sem
novinky, výzvy, zajímavosti, odkazy a fotky. Účet na G+ jsme
přestali využívat. Nadále funguje server frisbee.cz, kde jsou k
vidění reporty z turnajů, online výsledky turnajů, rozhovory a další
aktuality z dění v ultimate.
11. Databáze členů ČALD, členské poplatky
V souvislosti se změnou stanov, vznikla oddílům povinnost odevzdat
přihlášku do ČALD, kde budou vyplněny údaje členů oddílu a
uvedeni dva zástupci oddílu. Venkovní části sezóny 2014 se mohou
účastnit pouze hráči uvedeni na oddílové přihlášce nebo hráči,
kteří odevzdají individuální přihlášku. Hlasování na valné hromadě
se mohou zúčastnit dva zástupci oddílu a budou mít počet hlasů,
který se rovná počtu členů oddílu, za které byly zaplaceny členské
příspěvku do konce roku 2013.
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Během roku 2013 se VR nepodařilo modernizovat současný systém
evidence členů. Tato modernizace je naplánována na první pololetí
roku 2014.
Poplatek členů ČALD zůstává rozdělen na část placenou ročně a
část placenou za každou účast na ligovém turnaji. Od sezóny 2014
je ročně placená část stanovena na 350 Kč (předchozí výše byla
250 Kč) a turnajový poplatek zůstává 30 Kč. Noví členové ČALD
mají možnost zažádat o odpuštění ročního příspěvku. Tímto ovšem
přijdou o hlas na valné hromadě. Toto opatření VR schválila hlavně
s ohledem na mladé přicházející ze středoškolské ligy.
V roce 2013 jsme měli 437 aktivních členů. Z toho bylo 260 mužů a
177 žen. V juniorském věku je 140 lidí z celkového počtu členů.
12. Majetek, sklad
Webová aplikace sklad/cald.cz dále zdárně funguje a nyní registruje
54 uživatelů.
Pár poznámek k dodržování pravidel skladu:
Ve skladu je možné si vyzvednout jen ty položky, které byly dříve
zarezervovány prostřednictvím webové aplikace skladu. Není možné
si přímo ve skladu vzpomenout na další věci a půjčit si je bez
rezervace. V takovém případě je nutné zajistit zarezervování tak,
aby bylo vyloučeno, že si dané položky zarezervuje jiný uživatel a
vydá se pro ně do skladu. Webová aplikace nabízí seznam položek,
takže je možné si seznam projít a na vše potřebné si vzpomenout už
při rezervování.
Mějte sebou při návštěvě skladu vytištěný Rezervační list, ten
slouží jako oprávnění ke vstupu do skladu jak při vyzvedávání
zarezervovaných věcí, tak při jejich vracení. V minulosti se stávalo
že při vracení věcí po turnajích řada týmů přivezla do skladu různé
věci, co tam nemají co dělat a nechala je tam také, prosíme proto
aby jste do skladu nevozili L&F a případně propriety ke snídani.

13. další aktivity
Oslovili jsme pojišťovny v České republice ohledně úrazového
připojištění pro členy asociace. Také jsme se zeptali na možnost
pojištění odpovědnosti členů. V prvním případě je částka příliš
vysoká na to, abychom to řešili plošně pro všechny členy. V druhém
případě to vypadá, že se také nic neuskuteční. To je stále v jednání.
Začali jsme komunikovat s Českým olympijským výborem (ČOV)
o možnosti uznání ČALD jako oficiálním zástupcem pro hry
s létajícím diskem v ČR, potažmo také o členství v ČOV. Tyto jednání
v současné chvíli probíhají. Je potřeba se dohodnout s ostatními
sporty Freestyle a Discgolf, že se oficiálně vrátí pod ČALD.
V této věci komunikujeme také s WFDF, která řeší stejnou věc na
mezinárodní úrovni.
Zúčastnili jsme se několika seminářů pořádaných ČOV. První
o komunikaci s jejich mediálními partnery, další určený na
financování českého sportu a poslední určený ke změnám
v souvislosti s novým občanským zákoníkem.
V roce 2013 došlo ke změně stanov, kde jsme řešili úpravu členství
v ČALD a některé další body. Nové stanovy jsou ke stažení na webu
ČALD.
14. Dobrovolnictví v ČALD
VR ČALD by chtěla poděkovat všem dobrovolníkům, kteří pomáhají
při projektech ČALD a při rozvoji a propagaci frisbee v Čechách.
Jinak bychom rádi touto cestou opět připomněli a požádali o pomoc
všech, kteří mají ochotu pomoct. Počet lidí v asociaci roste a s tím
roste i počet akcí a úkolů, které je potřeba řešit. Navíc doufáme,
že máme všichni zájem, aby se základna rozrůstala i nadále. Bez
vaši pomoci to ale nebude snadné. Možnosti pomoci jsou na
následujících akcich a projektech: Středoškolská liga, Training
campy, juniorské ultimate, propagační akce, sponzoring a další
drobné činnosti. Ozvěte se nám prosím na vr@cald.cz, pokud máte
chuť a čas.

Skladové položky
- Vyrobeno 100 nových asociačních disků. Tyto disky se prodávají
přes našeho partnera Ultimo.cz, se kterým byla uzavřena komisní
smlouva a který je oficiálním prodejcem zboží ČALD.
- Nadále trvá nabídka položek určených k odpisu. Jde o kancelářský
papír A4 a je nabízený zdarma. V případě zájmu pište na vr@cald.cz.
- Došlo k prodeji discgolfových košů

15. VÝHLED NA DALŠÍ OBDOBÍ
V prosinci 2013 jsme uspořádali pracovní víkend pro členy VR ČALD
a několik dalších spolupracovníků. Hodnotili jsme uplynulé tři roky
a bavili se o vizi a plánech na další, obdobně dlouhé období. Během
roku 2014 vydáme podrobnější zprávu o těchto plánech.

Jednáme o výrobě nových putovních cen pro venkovní mistrovství
republiky. Měly by být v roce 2015. Objednali jsme nové medaile,
které budeme dávat od venkovní sezóny 2014.

VR ČALD
8. 4. 2014
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