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Zpráva o činnosti VR ČALD a dění v asociaci
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
Halová sezóna 2014
Ve všech kategoriích, kromě juniorů, probíhala soutěž víceúrovňovým
herním systémem.

Venkovní sezóna 2014
Venkovní sezóna kategorie open a women probíhá herním systémem
s kvalifikací. Kategorie mix probíhá víceúrovňovým herním
systémem.

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

I. kvalifikační turnaj v kategorii open a women
Termín: 14. – 15. dubna 201č
Lokalita: Havlíčkův Brod
Počet týmů: 13 open, 6 women
Pořadí: http://www.frisbee.cz/online-vysledky.html?tournament=70
http://www.frisbee.cz/online-vysledky.html?tournament=72

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

II. kvalifikační turnaj v kategorii open a women
Termín: 10. – 11. května 2014
Lokalita: Malšice
Počet týmů: 10 open, 8 women
Pořadí:http://www.frisbee.cz/online-vysledky.html?tournament=71
http://www.frisbee.cz/online-vysledky.html?tournament=77

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

Mistrovství České republiky v kategorii open a women
Termín: 21. – 22. června 2014
Lokalita: Písek
Počet týmů: 10 open, 7 women
Pořadí: http://cald.cz/novinky/terrible-monkeys-mistrem-republiky2014-v-kategorii-open
http://cald.cz/novinky/mistrem-republiky-2014-v-kategorii-zeny-jetym-yellow-block

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-vitezem-kvalifikacena-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: Brno
Počet týmů: 10 open, 8 women
Pořadí: http://cald.cz/novinky/peaceegg-ma-prvni-halovy-titul-vopen-prague-devils-v-zenach-potreti

Kvalifikace na mistrovství České republiky v kategorii mix
Termín: 23. – 24. srpna 2014
Lokalita: Prosetín
Počet týmů: 12
Pořadí: http://cald.cz/novinky/3sb-vitezem-kvalifikace-namixove-mr
Mistrovství České republiky v kategorii mix
Termín: 13. – 14. září 2014
Lokalita: České Budějovice
Počet týmů: 10
Pořadí: http://cald.cz/novinky/zluta-zimnice-mistrem-republiky2014-v-kategorii-mix
2. STK
Během sezóny 2014 nebyla provedena žádná významnější změna
v soutěžním řádu. Pouze se upřesnil způsob nasazování týmů na
kvalifikační turnaje a pravidla určování pořadí převzatá z pravidel
WFDF.
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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. WFDF udělala revizi
pravidel ultimate. Výše zmíněná skupina lidí je přeložila do češtiny.
Vše je ke stažení na webu ČALD.
4. Reprezentace
Jedinou větší reprezentační akcí v roce 2014 bylo mistrovství
světa juniorů a juniorek do 20 let a mistrovství Evropy do 17 let.
Uskutečnilo se od 21. do 27. července v italském městečku Lecco.
Česká juniorská reprezentace do 20 let si z kategorie open přiváží
dělené 13. místo. V dalších kategoriích jsme zastoupení neměli.
Výsledky: http://www.cald.cz/novinky/ve-svetove-konkurenciobsadili-cesti-juniori-13-14-misto
Seniorská reprezentace bude mít své akce až v roce 2015, ale na
podzim proběhlo první soustředění v Prosetíně. Zúčastnilo se jej více
než 100 hráčů. ČALD se podílela finančně zaplacením pronájmu hřišť.
Trenéry seniorských týmů pro ME v Kodani jsou:
Open - Jan Splítek, Vojtěch Palouš a Lukáš Barborik
Ženy - Míša Čakrtová a Alená Malá
Mix - Petr Kotěšovec a Petr Haering
Na MS U23 tým nepostavíme. Na plážové MS v Dubaji se chystá
mixový tým. Junioři se chystají v srpnu na ME ve Frankfurtu.
5. klubové Zahraniční turnaje
Evropské ligy 2014 se zúčastnilo 7 týmů v kategorii open, 3 v
kategorii ženy a 3 týmy v mixové kategorii. Na finálový turnaj do
Frankfurtu se probojovaly 4 týmy. Prague Devils a FUJ v open,
Prague Devils v ženách a Terrible Monkeys v mixu. Nejlepšího
výsledku dosáhli právě Monkeys, kteří vybojovali bronzovou medaili.
Po Hot Beaches druhý historický medailový úspěch českého týmu.
Prague Devils v ženách dosáhly na 7. místo a FUJ v open na 15.,
Prague Devils v open na 16. místo.
EUCQ open a ženy - Šardice
http://www.frisbee.cz/clanky-eucq-sardice-5-ceskych-tymupostupuje-do-vidne.html
EUCR open a ženy - Vídeň
http://www.frisbee.cz/clanky-eucr-e-open-a-women-do-evropskefinale-postupuji-tri-ceske-tymy.html
EUCR mix - Wroclaw
http://www.frisbee.cz/clanky-monkeys-doplnili-sestavu-ceskychklubu-na-eucf-2014.html

EUCF - Frankfurt
http://www.cald.cz/novinky/terrible-monkeys-ziskali-na-finaleevropske-ligy-bronz
V roce 2014 se konalo mistrovství světa klubů (WUCC) ve městě
Lecco v Itálii. Česká republika měla zastoupení v kategorii open
(Prague Devils), women (Prague Devils) a mix (FUJ). Českým týmům
se moc nedařilo, kdy nejlepšího umístění dosáhl mixový tým FUJ,
umístil se 33. ze 48 týmů. Prague Devils open skončili 40. z 48
týmů a ženský tým Prague Devils skončil předposlední z 32 týmů.
Náplastí může být alespoň dobré umístění v ocenění Spirit of the
Game. Česká republika skončila dle zemí na 6. místě - PD ženy
skončily druhé, PD open na sedmém místě a FUJ na 31. místě.
Výsledky: http://www.cald.cz/novinky/americke-tymy-ovladly-msklubu-ceskym-tymum-se-nedarilo
6. Rozvojové a propagační akce
Středoškolská liga
Vítězem loňského ročníku (2013 – 14) se v červnu v Praze stalo
Gymnázium Nad Alejí, konečné pořadí týmů na finálovém turnaji:
http://cald.cz/novinky/gymnazium-nad-aleji-obhajilo-titul-vestredoskolske-lize.
Celkem se ročníku zúčastnilo 19 škol a kvalifikační turnaje
se konaly ve 3 městech: Praze, Hradci Králové a Českých
Budějovicích.
Letošního ročníku (2014–15) se zatím v jeho podzimní části
zúčastnilo 17 škol a to na kvalifikačních turnajích pořádaných
taktéž v Praze, Hradci Králové a Českých Budějovicích, soutěž
bude pokračovat jarní částí kvalifikací, předběžně na konci dubna
a následně červnovým finálovým turnajem. Průběžné výsledky a
bodové zisky jednotlivých škol lze najít v tabulce zde: http://bit.
ly/1zS7Lef.
Seznam škol zúčastněných v tomto ročníku: Jiráskovo gymnázium
Náchod, Gymnázium Špitálská Praha, Gymnázium Jírovcova
České Budějovice, Českoanglické gymnázium České Budějovice,
Gymnázium Boženy Němcové Hradec Králové, Gymnázium Žďár nad
Sázavou, Biskupské gymnázium J.N. Neumanna České Budějovice,
Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína Hradec Králové,
Gymnázium Jana Keplera Praha, Gymnázium Písek, Gymnázium
Česká Lípa, Gymnázium Na Vítězné Pláni Praha, Gymnázium
Voděradská Praha, Gymnázium a SOŠ Přelouč, Gymnázium Třeboň a
Gymnázium Botičská Praha.
Halová část Středoškolské ligy dále nepokračuje, v zimě probíhá
Halové mistrovství juniorů, kterého se letos zúčastnilo 12 týmů a
vítězství obhájil královehradecký tým Kulatá Šachovnice, tvořený
hráči místních středních škol.
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Školení učitelů
Letos neproběhlo žádné školení učitelů.
Training campy
V roce 2014 neproběhl žádný training camp pořádaný asociací.
Akademické hry
V Liberci se uskutečnily České akademické hry 2014. Turnaj v
ultimate frisbee vyhrála opět univerzita ČVUT Praha, před UK
Praha a MU Brno. Zúčastnilo se 11 škol. Počet sporovců 108 (42
žen, 66 mužů). Celkem se odehrálo 39 zápasů (cca 7 utkání na
tým). Výsledky: http://www.cald.cz/novinky/vysledky-turnaje-nacah-2014
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.
Propagační akce
Letos žádná větší propagační akce neproběhla. Plánujeme podpořit
ve větším měřítku středoškolskou ligu v následujícíh letech. V rámci
turnajů se ultimate dostalo díky organizátorům do regionálních
médií. Jan Splítek vystoupil v pořadu ČT Planeta Yó.
Propagační aktivity
Nechali jsme udělat jedno propagační video a to z venkovního
mistrovství republiky v kategoriích open a ženy v Písku. K vidění je
na youtube kanálu asociace.
7. Junioři
V roce 2014 se v juniorech aktivně zapojilo téměř 60 hráčů a 50
hráček. U juniorek se také změnili trenéři.
Trenéři
Junioři: Jan Splítek
Juniorky: Jiří Voseček, David Novák
Manažeři
Anna Zvěřinová a Jana Vejmelková.
Open i women se zúčastnili EUCQ v Šardicích, kluci si již tradičně
zahráli na AtruCupu. Největší akcí ale byla výprava na MS do
italského Lecca. Účastnilo se 23 hráčů z 11 týmů. Reprezentace
skončila na 17. místě z 24 týmů (odkaz u bodu Reprezentace). Na
začátku roku se uskutečnilo první halové mistrovství juniorů, na
které přijelo 12 týmů z celé ČR.

Českému olympijskému výboru ze strany loterijních společností.
Finanční prostředky musí být použity na podporu členů do 19 let
a vyčerpány do tří let od jejich obdržení. Částka se skládá z 30%
fixního základu, který činí 45 200 Kč, a 70% příspěvku dle aktivní
členské základny do 19 let, na který se vztahuje roční limit 1500
Kč na člena. V roce 2014 jsme obdrželi částku 221 000,- Kč (bez
zohlednění bankovních poplatků). Daňové přiznání za rok 2014 bylo
podáno v řádném termínu. Účetní závěrka bude přiložena k této
zprávě, stejně jako předběžný rozpočet na rok 2015.
9. Granty a sponzoring
ČALD neobdržel v roce 2014 grant od MŠMT, o který jsme žádali
v září roku 2013. Zato jsme se během roku 2014 úspěšně zapojili
do systému financování z loterijních prostředků, který spravuje
ČOV. Následně jsme obdrželi i přislíbené finanční prostředky (viz
Ekonomika). S tím se pojí několik dalších kroků, které jsou zmíněny
v jiné části této zprávy.
Minigranty
Od počátku roku 2013 je spuštěn grantový program ČALD 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.
V roce 2014 proběhla akce Frisbee festival v Lužánkách, na kterou
byla z prostředků ČALD schválena podpora ve výši 20 000 Kč. Po
stránce čerpání prostředků bylo vše v pořádku, závěrečnou zprávu
a rozpočet jsme obdrželi. Organizátoři dostali zpětnou vazbu, aby
v příštím roce odstranili nedostatky, které v projektu byly.
Žádné další žádosti přijaty nebyly. Výzva je nadále otevřena,
konzultace k tomu co je možné také (Petr Kotešovec, Lucie Frišová).
Sponzoring
Proběhla aktualizace materiálů určených ke sponzoringu. Upraven byl
základní obsáhlejší dokument (na webu ČALD zatím neaktuální verze)
a tvoří se krátká verze, která má za účel více zaujmout oslovenou
osobu, která se s ultimate frisbee setkává úplně poprvé.
V plánu je také konzultace ohledně dlouhodobější fundraisingové
strategie, protože oslovené subjekty v minulém roce nejevily
o spolupráci zájem nebo nabízeli barter, který je pro náš často
nevýhodný či nedůležitý z hlediska vynaložené energie na jeho
získání a výsledného efektu.
Partnerem asociace a reprezentace se stala firma Burik, která nám
dá slevu na všechny reprezentační dresy.

8. Finance
V roce 2014 došlo ke snížení úrokové sazby na spořicím účtu na
0,2 %. Dále byla uzavřena darovací smlouva s Českým olympijským
výborem o čerpání finančních příspěvků z prostředků darovaných
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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

pro ně do skladu. Webová aplikace nabízí seznam položek, takže
je možné si seznam projít a na vše potřebné si vzpomenout už při
rezervování.

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.

Skladové položky
- Na přelomu 2013-14 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. Také se rozdávají školám.
- Udělali jsme novou sadu medailí, 270 kusů od každého kovu.

Dalším informačním kanálem je účet ČALD na Facebooku, který má
v současné chvíli 415 lidí, kteří jej sledují. Umisťujeme sem novinky,
výzvy, zajímavosti, odkazy a fotky. Nadále funguje server frisbee.
cz, kde jsou k vidění reporty z turnajů, online výsledky turnajů,
rozhovory a další aktuality z dění v ultimate. Také máme účet na
Youtube, kde jsou k vidění videa, která jsme v posledních letech
nechali udělat.
11. Databáze členů ČALD, členské poplatky
Během sezony 2014 se nepodařilo modernizovat systém evidence
členů, práce stále probíhá, předpokládané nasazení je na venkovní
část sezony 2015.
Výše poplatků se pro sezonu 2015 nezměnila a zůstavá na stejné
výši jako v sezoně 2014. Roční členský příspěvek je 350Kč,
turnajový pak 30Kč. Zůstává i možnost požádat o odpuštění ročního
příspěvku pro nové členy.
V sezoně 2014 jsme měli 485 aktivních členů. Z toho 19 se
zůčastnilo pouze juniorského mistrovství a 19 požádalo o odpuštění
členského příspěvku. Zbylých 447 členů zaplatilo a může se
zúčastnit valné hromady ČALD. Ze 485 aktivních členů bylo 289
mužů a 196 žen. V juniorském věku bylo 201 členů.
12. Majetek, sklad
Webová aplikace sklad/cald.cz dále zdárně funguje a nyní registruje
65 členů.
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

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,
abyste do skladu nevozili L&F a případně propriety ke snídani.

Jednáme o výrobě nových putovních cen pro venkovní mistrovství
republiky. Měly by být v roce 2015.
13. další aktivity
Začali jsme komunikovat s Českým olympijským výborem (ČOV)
o možnosti uznání ČALD oficiálním zástupcem pro hry
s létajícím diskem v ČR, potažmo také o členství v ČOV. Tyto jednání
vyvrcholí v roce 2015. Předběžně jsme domluveni s ostatními
zástupci sportů s létajícím diskem - Freestyle a Discgolf, že se
oficiálně vrátí pod ČALD. V této věci jsme komunikovali také s
WFDF a převzali její model společného fungování s DG a Freestylem.
Koncem roku 2014 jsme kvůi tomuto kroku začali předělávat
stanovy. Dokumenty jsme členům ČALD poslali k připomínkám.
Pokud vše půjde dobře, budeme žádat o uznání ze strany ČOV v
březnu 2015.
Jak už bylo řečeno, dostali jsme se mezi svazy a asociace, které
dostávají skrze ČOV peníze z loterií. Tyto peníze by měly takto
přicházet v dlouhodobém horizontu za předpokladu, že se nezmění
základní nastavení, nebo např. česká vláda nezmění pravidla
financování českého sportu. Obdržené finanční prostředky chystáme
použít na propagační akce, zaměřené v první fázi především na
střední školy a podporu Středoškolské ligy v ultimate.
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.
Jana Vejmelková byla zvolena do výkonného výboru EFDF - Evropské
federace.
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Zpráva o činnosti VR ČALD a dění v asociaci
2014
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 nepůjde snadno.
Vzhledem k tomu že jsme začali dostávat penize z loterií, tak máme
možnost oslovit poměrně velkou část mladých lidi a byla by škoda
toho nevyužít. Ale je nutné, aby se zapojilo daleko více lidí, kteří by
chtěli pomoct.
Další možnosti pomoci jsou na klasických 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.
VR ČALD
13. 2. 2015
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