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Zpráva o činnosti VR ČALD 2011-2012
Připravili jsme pro Vás přehled věcí, které se udály a uskutečnily v

II. Kvalifikační turnaj v kategoriích open a womem

jednotlivých oblastech působení ČALD. Pokud budete mít dotazy,

Termín: 12.-13. 5. 2012

tak buď piště na vr@cald.cz a nebo se ptejte osobně členů VR.

Lokalita: Malšice, Lom
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Počet týmů: 12 open, 7 women

1. Ligové soutěže

Pořadí: http://www.cald.cz/novinky/yellow-block-lay-ds-vitezi-2-

Halová sezóna 2012

kvalifikace-na-mr-open-zeny

Proběhlo halové mistrovství České republiky ve třech kategoriích
open, women a mix. V kategoriích open a mix byl veliký zájem a

Mistrovství České republiky v kategoriích open a women

proto proběhly kvalifikační turnaje.

Termín: 23.-24. 6. 2012
Lokalita: Prosetín

Kvalifikace mix:

Počet týmů: 11 open, 6 women

Termín: 17.12. 2011
Lokalita: Brandýs nad Labem, Hradec Králové

Soutěžní řád

Počet týmů: 10 + 8

V letošním roce došlo k úpravám soutěžního řádu viz: http://cald.

Pořadí: http://www.cald.cz/novinky/halove-mistrovstvi-cr-2012-v-

cz/soutezni-rad-ultimate. Hlavní změnou bylo doplnění nového

kategorii-mix-zna-sve-ucastniky

hracího systému pro víceúrovňové soutěže, který se začne aplikovat
na halové sezóně 2013.

Kvalifikace open:
Termín: 7. – 8. 1. 2012

Hodnocení Spirit of the game

Lokalita: Dolní Cerekev

Přeložili jsme do češtiny vysvětlení hodnocení Spirit of the game of

Počet týmů: 12

WFDF a tím srovnali rozdílný přístup k hodnocení SOTG. V brzké

Pořadí: http://www.cald.cz/novinky/o-ucastnicich-v-open-kategorii-

době bude přeložen i samotný Spirit sheet.

pro-hmr-v-brne-je-rozhodnuto

Aplikace na výsledky ligových turnajů
Mistrovství České republiky v kategoriích open a women

Na této adrese:http://vysledky.cald.cz/ je možné nalézt výsledky

Termín: 4.-5. 2. 2012

jednotlivých turnajů ČALD od roku 2011. Také zde lze nalézt

Lokalita: Brno

ranking týmů. Díky Františku Fenclovi za vytvoření. Starší výsledky

Počet týmů: 10 open, 12 women

lze nalézt na adrese: http://archiv.cald.cz/caldWeb/doc/view/league/

Pořadí: http://www.cald.cz/novinky/halovymi-mistry-2012-jsou-

results/

zluta-zimnice-v-open-devils-v-zenach

Pořádání turnajů
Mistrovství České republiky v kategorii mix

Poděkování všem týmům, které si vzaly na starost a uspořádaly

Termín: 25.-26. 2. 2012

některý z ČALD turnajů. Rádi bychom, aby se o pořádání těchto

Lokalita: Plzeň

turnajů ucházelo víc týmů než doposud.

Počet týmů: 10
Pořadí: http://www.cald.cz/novinky/zluta-zimnice-obhajila-halovy-

Výkonná rada také koncem roku 2011 obdržela návrh od skupiny

titul-mistra-republiky-v-kategorii-mix

lidí v čele s M. Hronem, kteří by měli zájem o pořádání všech ČALD
turnajů. VR se dohodla, i na základě reakcí týmů, že je dobré o

Venkovní sezóna 2012

návrhu dále diskutovat, ale zatím držet současný model pořádání

Venkovní sezóna kategorie open a women probíhá herním

turnajů, kdy turnaje zajišťují týmy samotné. Pokud dojde ke shodě

systémem s kvalifikací. Pro kategorii mix je nyní předběžně

všech, tak v budoucnu je tato varianta možná.

přihlášeno 16 – 17 týmů a bude se hrát víceúrovňovým herním
systémem.
I. Kvalifikační turnaj v kategoriích open a womem
Termín: 21.-22. 4. 2012
Lokalita: Humpolec, Hněvkovice
Počet týmů: 14 open, 8 women
Pořadí: http://www.cald.cz/novinky/1-kvalifikacni-turnaj-na-mropen-zeny-2012-ovladli-prague-devils
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2. Reprezentace

České týmy pravidelně vyhrávají regionální mezinárodní turnaje,

30. 7. – 6. 8. 2011 se uskutečnilo mistrovství Evropy v Mariboru ve

například Prague Devils a Žlutá zimnice. Rádi bychom také zmínili

Slovinsku vybojovala česká reprezentace v kategorii open 5. místo

úspěch Lucie Schönové na MS v dogfrisbee v USA, která zde

a v kategorii ženy 8. místo. Reportáž: http://www.sport.cz/ostatni/

vybojovala titul mistryně světa.

frisbee/clanek/189659-ceska-reprezentace-privezla-z-me-v-mariboruskvele-pate-misto-v-kategorii-open-zeny-skoncily-osme.html

4. Rozvojové a propagační akce
9. - 13. 8. 2011 proběhlo Mistrovství Evropy juniorů ve Wroclawi, v
Polsku. Česká reprezentace obsadila 5. místo v kategorii open U19,

Středoškolská liga

6. místo a cenu Spirit of the Game v kategorii ženy U19 a 6. místo v

Středoškolská liga má za sebou úspěšně ročníky 2010-2011 a 2011-

kategorii open U17. Článek o mistrovství si můžete přečíst na http://

2012. O vítězech se můžete dočíst na:

www.sport.cz/ostatni/frisbee/clanek/190057-cesti-juniori-uspeli-

http://www.sport.cz/ostatni/frisbee/clanek/427871-trebonske-

na-me-v-polsku.html

gymnazium-letosnim-vitezem-stredoskolske-ligy-v-ultimate-frisbee.
html#section-artcl a potom http://www.sport.cz/ostatni/frisbee/

22. - 28. 8. 2011 se konalo MS v plážovém ultimate v italském

clanek/187438-gymnaziste-zceskych-budejovic-obhajili-prvenstvi-

Lignanu. ČR měla zastoupení v kategorii masters a český tým

ve-stredoskolske-lize.html#section-artcl

obsadil 7. místo. Články o této akci naleznete na: http://www.sport.
cz/ostatni/frisbee/clanek/190617-masters-tym-vybojoval-7-misto-

V letošním ročníku proběhlo celkem pět turnajů. Dva kvalifikační

na-ms-v-plazovem-ultimate.html#section-artcl

venkovní, jeden finálový venkovní, jeden kvalifikační halový a
halové finále. Od letoška se kvalifikační turnaje odehrály regionálně.

Sestavy reprezentačních týmů jsou na: http://www.cald.cz/

Většinou v Hradci Králové, Českých Budějovicích a Praze. V současné

reprezentace-2011

době je 20 aktivních škol, které se účastní pravidelně kvalifikačních
a finálových turnajů Středoškolské ligy. Tady je seznam škol,

V příštím roce by se měla reprezentace účastnit juniorského ME,

které se nějakého turnaje zúčastnily a nebo se kterými se jedná o

plážového ME a některé týmy čeka ME klubů.

zapojení do projektu:
Jiráskovo gymnázium Náchod, Lepařovo gymnazium Jičín,

3. Zahraniční turnaje a naše působení

Gymnázium Říčany, Gymnázium Písek, Gymnázium Boženy

České týmy Silence a Hot Beaches se zúčastnily Evropské ligy 2011.

Němcové, HK, Gymnázium Třeboň, Gymnázium České Budějovice,

Silence se umístili na 7. místě (nejlepší výsledek v kategorii open

SPŠ Stavební Hradec Králové, Gymnázium nad Alejí Praha, 1.

pro český tým) a Hot Beaches skončily páté. Článek o finálovém

soukromá jazyková škola Hradec Králové, Gymnázium Žďár nad

turnaji si můžete přečist zde: http://www.sport.cz/ostatni/frisbee/

Sázavou, SOŠ technická a zahradnická, Lovosice, Česko-anglické

clanek/192055-finale-evropske-ligy-2011-hot-beaches-pate-silence-

gymnázium České Budějovice, Obchodní akademie Vinohradská,

sedmi.html#section-artcl

Gymnázium Josefa Ressela Chrudim, OA Chrudim, Biskupské
gymnázium Bohuslava Balbína HK, SPŠ a Voš Písek, Gymnázium

Oba týmy předtím vyhrály jak první kvalifikační turnaj v Šardicích

Josefa Jungmanna v Litoměřice, Gymnázium Špitálská, Praha 9,

(článek zde: http://www.sport.cz/ostatni/frisbee/clanek/187159-

Biskupské gymnázium České Budějovice, OA Heroldovy sady Praha,

hot-beaches-i-silence-vyhrali-prvni-kvalifikacni-kolo-evropske-ligy.

Gymnázium Voděradská Praha, Gymnázium, Botičská , Elgartovo

html#section-artcl), tak i regionální kvalifikační turnaj v Mariboru

gymnázium Brno

(článek zde: http://www.sport.cz/ostatni/frisbee/clanek/188612silence-a-hot-beaches-vezou-vitezstvi-i-postup-na-finale-evropske-

Více informací a také konkrétní výsledky turnajů naleznete na

ligy.html#section-artcl).

těchto stránkách: www.cald.cz/stredoskolska-liga a www.zazo.cz/
skoly/vysledky-frisbee/

Kromě Evropské ligy, se podařilo juniorskému týmu Trouble band
zvítězit na prestižním turnaji v Rimini v této věkové kategorii. Článek

V příštím roce bychom se nadále rádi soustředili na tento projekt a

zde: http://www.sport.cz/ostatni/frisbee/clanek/185621-cesti-

podpořili jej větší propagační akcí na jaře 2013. Prioritou také bude

juniori-ovladli-prestizni-turnaj-v-rimini.html#section-artcl

zapojení regionu na Moravě.
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Školení učitelů

Celkové pořadí:

V roce 2011 došlo ke dvěma školením učitelů a to v Praze pro

1. České vysoké učení technické v Praze

Lékařskou fakultu UK a další v Písku při MR ČR. Letos se plánuje

2. Univerzita Karlova v Praze

jedno na podzim v Brně. Poděkování Tomáši Veselému, za jejich

3. Vysoká škola ekonomická v Praze

realizaci.

4. Vysoké učení technické v Brně
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5. Masarykova univerzita v Brně

Training campy

6. České vysoké učení technické v Praze (mimo soutěž)

TC Prosetín (okres Chrudim) 15.-16.10.2011

7. Česká zemědělská univerzita v Praze

11. training camp proběhl za účasti 50 začínajících a mírně

8. Západočeská univerzita v Plzni

pokročilých hráčů a hráček. Společně s touto akcí proběhlo i

9. Univerzita Palackého v Olomouci

soustředění juniorů, kterého se zúčastnilo taktéž 50 hráčů a hráček.

10. Univerzita Karlova v Hradci Králové

Akci organizovala Jana Vejmelková a Filip Zelenka (zázemí).

11. Vysoká škola báňská v Ostravě

Vzhledem k reakcím účastníků hodnotíme akci jako vydařenou.

12. Vysoká škola polytechnická v Jihlavě (SOTG)

Akce hospodařila s vyrovnaným rozpočtem bez dotací a grantů.
Cena pro účastníka 500Kč.

ČAH 2012 proběhly 11.6. na půdě VUT v Brně. Zúčastnilo se
jich 8 týmů (první 4 z předchozích her a druhou čtveřici doplní

TC Skály (okres Písek) 19.-20.5.2012

týmy vzešlé z kvalifikace). Kvalifikace, která proběhla v Jihlavě, se

12. training campu se zúčastnilo 30 hráčů a hráček. Letos proběhla

zúčastnilo 7 týmů.

akce bez juniorského soustředění, které bylo samostatně a TC

Pořadí kvalifikace:

se tak otevřel pro více pokročilé hráče. Účast však nebyla příliš

MU Brno + SOTG

hojná především z důvodu kolize termínu se zkouškovým obdobím

ČZU Praha

a maturitami. Jádro účastníků tvořili především hráči a hráčky

JU České Budějovice (odstoupila)

z nových týmů – Ježkovy oči (Jihlava), Mimolety (Chotěboř), Pecky

ZČU Plzeň

(Žďár nad Sázavou). Program se tak přizpůsobil těmto týmům, které

VŠB Ostrava

mají podobné problémy.

TU Liberec
VŠPJI Jihlava

Celou akci zajistil tým PeaceEgg pod vedením Marka Holického a o
samotný program se postaral Petr Haering. Rozpočet byl vyrovnaný,

Pořadí finálového turnaje:

bez dotací a grantů. Cena pro účastníka 500Kč.

1. ČVUT Praha
2. UK Praha

TC do budoucna

3. ČZU Praha

V dalších letech chceme pořádat TC samostatně bez soustředění

4. MU Brno (SOTG)

juniorů. Připojit by se mělo školení trenérů a týmového vedení

5. VUT Brno

spojené s praxí na TC. I nadále se počítá se dvěma TC ročně (jaro /

6. VŠE Praha

podzim). Počítá se s finanční soběstačností akce bez dotací ČALD

7. ZČU Plzeň

při ceně cca 500Kč/os.

8. VŠB Ostrava

Akademické hry

Oproti minulému ročníku nestartovala UP (Olomouc) a UK HK

České akademické hry 2011 pořádalo pražské ČVUT. Ultimate si

(H.Králové). Naopak novým účastníkem byl tým TU z Liberce.

vzal na starost Jan Filandr. Tento ročník proběhl bez kvalifikace za

Českobudějovická JU nepokračovala do finále z důvodu přijímacích

účasti rekordního počtu 12 škol. Turnaj se tak rozložil do dvou dnů,

zkoušek několika hráčů týmů a přepustili tak místo VŠB (Ostrava).

ve kterých se bojovalo i titul akademického mistra a o automatickou
kvalifikaci pro první 4 týmy na příští ČAH.

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

Nutno podotknout, že úroveň ČAH se rok od roku zvedá, kdy

především spolupráce členů ČALD při organizaci ČAH.

oproti minulosti jsou týmy v horní příčkách tvořeny kompletně
z ligových hráčů ultimate. Z hlediska rozvoje je pak dobrou zprávou
zapojení nových týmů (např. Jihlava, Hradec Králové).
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Rozvoj na VŠ

Brněnská amatérská liga

K tradičním univerzitám, které mají zařazené ultimate do výuky

Proběhl 2. ročník, kterého se zúčastnilo 8 týmů (open 5 na 5).

sportů (ČVUT, VUT, UP, VŠB, ČZU) jsou nově vyvíjeny aktivity i

Podařilo se zapojit desítky nových hráčů i jeden středoškolský tým

na dalších univerzitách (ČZU Plzeň, VŠP Jihlava). (Nemáme úplně

podpořený 3 zkušenými hráči VM.

zmapované všechny univerzity, proto budeme rádi, když se nám
ozvete, pokud se u vás také něco děje.) Od letošního letního

Mezi Bloky

semestru byl také na VUT v Brně poprvé zařazen discgolf do

Již tradiční turnaj vysokoškoláků, který naplňuje kapacitu turnaje

nabídky sportů pro studenty.

8 týmů a účastní se jej rekreační týmy i týmy složené z ligových
hráčů.

Průzkum podpory ultimate od VŠ:
UK - nic

Ostatní

ČZU - tělocvik v letním semestru. Podpora v zázemí pro ŽZ, které je

VR ČALD se přímo nepodílela na jiných propagačních aktivitách,

ve VSK (za členské příspěvky mají hřiště na trénink)

jen nepřímo podpořila několik regionálních propagačních akcí (a

VŠE - nic (pouze v balíku netradičních sportů v řádu 1-2h za

to především věcně - disky, knihy wucc a propagační materiály).

semestr)

Například Ladronka fest nebo propagační akce v Brně a Plzni.

ZČU - nově se to rozjelo, učitel (pan Červenka) je nadšený a tlačí to
dál. cca 20 lidí za semestr a budou pravděpodobně otevírat další

5. Junioři

kapacity.

V současné době máme cca 45 juniorek a 60 juniorů.

ČVUT - 5x týdně tělocvik (z toho jeden pro pokročilé)

Trenéři:

VŠB - 1x týdně tělocvik (cca 20 lidí), 2x týdně trénink pod VSK

Open U20 Nathan Heilmann, Jiří Svatoš

(jElita)

Open U17 Jan Splítek, Zuzana Grycová

MU - nic

Juniorky Vojta Palouš, Josef Bělohradský

VUT - tělocvik pro začátečníky a pro reprezentaci 1x týdně s

Od července 2012 noví manažeři:

kapacitou 50 lidí.

Open – Marek Dostál

Další školy, co byly na kvalifikaci a nepostoupili nevím. Tuším jen:

Juniorky – Karolína Zubatá

VŠP Jihlava - nově tělocvik 1x týdně

Patronka a poradkyně:

Liberec - tělocvik 1x týdně

Jana Vejmelková

Regionální rozvoj Brno (pro inspiraci ostatním
regionům)

Minulá sezóna

Propagační akce

15. – 16. 10. 2011 soustředění v Prosetíně

Ve spolupráci s organizátory brněnského Majálesu jsme ultimate

26. 11. 2011 Open U17 Adventure Cup

propagovali na několika akcích určených studentům. Tou hlavní

24. -25. 3. 2012 – Open + Juniorky Adventure Cup ve Vidni

byl Majáles (roky 2011 a 2012), kde jsme měli propagační stánek a

14. – 15.4. 2012 – soustředění v Prosetíně

učili zájemce házet. Další spoluprací byl Zaškolovák, což byla série

26. – 27. 5. 2012 – Open + Juniorky EUCQ C v Šardicích

Od poslední výkonné se junioři zúčastnili těchto akcí:

3 seznamovacích akcí, kde jsme hráli ultimate se studenty v rámci
sportovního odpoledne.

Bohužel nám letos z finančních důvodů nevyšla účast na WJUC
(Mistrovství Světa Juniorů v ultimate frisbee), které se koná v srpnu

Ve spolupráci s poradenským centrem Přes bloky jsme udělali

2012 v Dublinu.

exhibiční zápas ultimate na sportovním turnaji (malá kopaná,
volejbal). Opět jsme pak učili házení a prezentovali ultimate

Na příští rok plánujeme

účastníkům turnaje.

- podzimní a jarní soustředění
- jeden turnaj na podzim a jeden na jaře

Střední školy

- EJUC - Mistrovství Evropy Juniorů v ultimate frisbee

V zimním období jsme za podpory hráčů Velké Moravy

- Za podpory ČALD a trenérů se snažíme uspořádat fundraisingový

prezentovali ultimate na hodinách TV ve 4 brněnských školách

turnaj, na jehož organizaci by se junioři aktivně podíleli a jehož

a 1 mimobrněnské (Rájec-Jestřebí). Výsledkem těchto prezentací

výtěžek by šel na fond juniorů.

je získání nových kontaktů na školy, 1 kroužek a několik nových
hráčů. Celkem jsme takto přes zimní období seznámili s ultimate na
500 studentů.

ultimate frisbee, vždyť létat je tak snadné » www.cald.cz | vr@cald.cz

Zpráva o činnosti VR ČALD 2011-2012

-5-

Co se nám zatím nedaří a potřebujeme s tím pomoci

může každý využít. Velmi by nám pomohlo, kdyby se do shánění

Aktivně zapojit do organizace a chodu samotné juniory i jejich

sponzorů zapojilo více lidí. Pro ty co seženou sponzora, který

rodiče.

asociaci poskytne finanční plnění, tak může počítat s 15 procenty z
částky, jako provizi.

6. Granty a sponzoring

ČALD minigranty

Odstartovalo dlouhodobě nepříznivé období, co se týče grantové

ČALD se rozhodl v nastávajícím období uvolnit část prostředků

politiky. Obecně snižující se dotace a méně a méně peněz

z výnosů z organizace WUCC 2010 a to formou malého dotačního

z veřejných zdrojů. Ještě více se situace zhoršila s pádem Sazky.

titulu tzv. minigranty – o ty si budou moci zažádat jednotlivé

V tuto chvíli již nereálné, že bychom dostali dotaci od MŠMT tak

oddíly, jednotlivci – zájemci o organizaci propagačních a

jako dříve. Lze realizovat pouze skrze svazy a těch my nejsme

rozvojových aktivit na regionální úrovni. Posuzovat se bude hlavně

součástí.

užitnost příspěvku, realistické plánování projektu a připadná další
životaschopnost projektu či jeho navazujících aktivit.

Dotaci na rok 2012 jsme tedy opět neobdrželi a již se nebude
nadále snažit ji získat, je to zbytečná práce za současného nastavení
systému přerozdělování prostředků. Lepší je situace v regionech

7. Komunikace zástupců oddílů a VR ČALD

– pro týmy je výhodné zjišťovat si možnosti na lokální úrovni. Pro

Po zkušenosti z minulého roku byli z každého oddílu přidáni

případnou podporu projektu je možné získat od ČALD podporu,

další zástupci, kterým chodí emaily pro komunikaci s VR ČALD.

konzultaci, zajištění materiálem – vypůjčení vybavení, poskytnutí

Každý oddíl by tak v současnosti měl mít 2-3 zástupce a nemělo

propagačních a edukativních materiálů.

by docházet, že když jeden nemůže (například v zahraničí, na
dovolené apod.), tak se oddíl o ničem nedozví. Bohužel stále se

Nově se také roztrhl pytel z různé způsoby CSR (corporate social

stává, že ne všechny oddíly napíší svoji odpoveď včas. Prosím,

responsibility) – většinou dotační programy typu V pohybu (Nadace

zkuste termíny pro odpovědi, přihlašovaní a další věci, které souvisí

Vodafone), Think big (02) a podporou sociálního podnikání – Social

s fungovaním oddílů v rámci ČALD, dodržovat. Usnadníte tím práci

Impact Award, Best Eco&Social ideas apod. Ty jsou v zásadě

ostatních, jak VR ČALD, tak například organizátorům turnajů pod

všechny založené na aktivní občanské participaci a ovlivňování dění

hlavičkou ČALD.

na komunální úrovni, rozvoj komunit.
Dalším kanálem pro komunikaci s oddíly je web ČALD - www.
Na sport samotný bez přesahu a nějaké další myšlenky se však

cald.cz, kde by měly být všechny podstatné informace. Kalendář

prostředky shání obecně velmi špatně – pokud se tedy nejedná

turnajů, dokumenty ČALD, zápisy ze schůzí VR ČALD, informace

např. o sport zdravotně postižených.

pro pořadatele turnajů, soutěžní řád soutěží a podobně.

Obdrželi jsme alespň dva finanční dary, jeden v hodnotě 50 000
od agentury Alive a jeden v hodnotě 30 000 od firmy CS Soft.

8. Databáze členů ČALD, členské poplatky

Podepsali jsme smlouvu o spolupráci s www.sport.cz i pro letošní

Pro snížení administrativní zátěže VR je evidence členů a vybírání

rok, kde máme svou sekci ultimate frisbee: www.sport.cz/ostatni/

členských poplatků v kompetenci jednotlivých oddílů. Každý oddíl

frisbee/

má jednoho zástupce který má přístup do evidence členů (EČ) kde
může provádět následující činnosti:

Od letošního roku mají aktivní členové ČALD možnost využít

- přidávat členy a aktualizovat údaje členů oddílu.

slevu u partnérů ČALD. Jedna sé o online frisbee shop Ultimo

- vyplňovat soupisky na turnaje pořádané ČALD.

(také partner Středoškolské ligy a asociace jako takové), kavárnu

- vytisknout členské kartičky pro členy oddílu.

Vypáléné Koťátko, restauraci HamTam a agenturu Allroads.

- získat podklady pro zaplacení členských příspěvků.

Konkrétní informace naleznete zde. http://www.cald.cz/slevy
V současné době jednáme s firmou Burik o partnerství pro juniorské
ultimate a také s Institutem sportovního lékařství o možnostech
spolupráce.
Jinak na stránkách ČALD http://www.cald.cz/sponzoring, je ke
stažení prezentace pro oslovování partnerů a sponzorů, kterou
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9. STK

U každého člena by měly být vyplněny následující údaje

Změna Soutěžního řádu ultimate

- jméno a příjmení

(soutěžní řád je ke stažení na www.cald.cz)

-6-

- pohlaví
- datum narození

Úprava formátu soutěží tak, aby soutěže mohly pojmout větší

- e-mailová adresa

počet týmů = zařazení tzv. vícestupňové soutěže.

U mnoha členů není vyplněno datum narození a proto bychom rádi

- Počet týmů vícestupňové soutěže je neomezený.

apelovali na zástupce oddílů, aby tento údaj alespoň u aktivních

- Zvláštní dořešení by bylo nutné pouze v případě velkého počtu

hráčů doplnili. VR to poskytne informace o věkovém rozložení

nově přihlášených týmů. Tj. tak velkého počtu, pro který je

hráčské základny.

problematické uspořádat turnaj (většího než 16).

Soupisky

Vícestupňová soutěž od sezóny 2012 nahradila soutěž

Na každém turnaji pořádaném ČALD je potřeba odevzdat soupisku

s kvalifikačním předkolem u kategorie halový mix a dále byl tento

hráčů každého týmu, které oddíl na turnaj vyšle. Přestože je možné

formát zvolen i pro ostatní halové soutěže a venkovní mix.

soupisku psát ručně přímo na turnaji, je vhodné soupisku vyplnit v
elektronické podobě. Pokud zástupce soupisku vyplní v EČ alespoň

Venkovní soutěž žen se od sezóny 2012 hraje formátem

den před turnajem, pořadatel ji bude mít na turnaji vytištěnou.

s kvalifikací, tj. stejně jako venkovní open.

Případné opravy je možné pak ručně doplnit na vytištěný formulář.
Snaha zařadit do našich soutěží některé prvky z mezinárodních

Členské kartičky

mistrovství, tj. prodloužení zápasů, poločas a bodový cap u

V letošním roce přibyla možnost vytisknout kartičku člena ČALD

venkovních soutěží.

přímo z EČ. Odpadá tím potřeba distribuce hotových kartiček a
zvláště pak přelepek. Vytištěním kartičky vzniká povinnost zaplatit
členský poplatek za sezónu. Kartičky mohou být využity jak pro

10. Majetek, sklad

slevu u partnerů ČALD (http://www.cald.cz/slevy), tak například

Inventura

organizátory pro vstup do spací haly.

- Aktualizace počtů u jednotlivých položek.
- Změna systému číslování krabic (regál x 100 + police x 10 + číslo

Členské příspěvky

v polici) = lepší orientace ve skladu.

Poplatek členů ČALD je rozdělen na dvě části. Hráčský poplatek
250,-Kč za sezónu a turnajový poplatek 30,-Kč za každou účast

Možnost rezervace přes webovou aplikaci: sklad.cald.cz

na turnaji pořádaném ČALD. Turnajový poplatek je vybírán
organizátorem turnaje a poté předán ČALD. Hráčský poplatek je

Pár poznámek k dodržování pravidel skladu

poukázán oddílem na účet ČALD. Oddíl je povinen zaplatit hráčský

Ve skladu je možné si vyzvednout jen ty položky, které byly dříve

poplatek za každého hráče, který je v průběhu sezóny zapsán na

zarezervovány prostřednictvím webové aplikace skladu. Není

soupisce jakéhokoli oddílu, nebo mu byla vytištěna členská kartička.

možné si přímo ve skladu vzpomenout na další věci a půjčit si je

Přehled neuhrazených poplatků za jednotlivé sezóny a průvodce pro

bez rezervace. V takovém případě je nutné zajistit zarezervování

jejich zaplacení je dostupný v EČ.

tak, aby bylo vyloučeno, že si dané položky zarezervuje jiný uživatel
a vydá se pro ně do skladu. Webová aplikace nabízí seznam

Časté dotazy

položek, takže je možné si seznam projít a na vše potřebné si

Přestup hráče - není nutné, aby hráč přestoupil do jiného oddílu jenom

vzpomenout už při rezervování. Není přitom nutné procházet celý

kvůli tomu, aby mohl hrát za tým daného oddílu. Je-li ale přestup

seznam položek. Je možné si seznam setřídit podle skupiny, do

žádoucí, požádá hráč nebo zástupce oddílu o přestup správce EČ.

které je položka zařazena (kliknutím na název sloupce „Group“),
a následně si projít jen konkrétní skupiny. V současné době jsou

Nezaplacené poplatky za minulou sezonu - v EČ zvolte nabídku

položky rozděleny do skupin: Zábava, Propagace, Kancelář, Hřiště

„Členské příspěvky“ a vyberte sezonu.

a Disk. VR ocení návrhy dalších možností vyhledávání nebo třídění
položek skladu, které usnadní uživatelům skladu práci.
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Je dobré mít s sebou rezervační list i při vracení. Rezervační list

Ligové soutěže

slouží jako oprávnění ke vstupu do skladu nejen při vyzvedávání

Vzhledem k tomu, že členská základna se rozrostla v minulém

zarezervovaných věcí, ale také při jejich vracení. Navíc rezervační list

roce o 75 lidí a doufáme, že i v tomto roce přibudou noví aktivní

usnadní vrácení věcí na správné místo.

členové, tak to začíná ovlivňovat stávající modely ligových soutěží.
Letos na jaře jsme přijali nové úpravy v soutěžním řádu, které by

Významné nové položky

měly pomoct tento růst zachytit a od halové sezóny uvidíme jak

Nerezová 25 l várnice s výpustí (1.600,- Kč).

budou fungovat v praxi. Je možné, že se výhledově změny dotknou
i venkovní sezóny a to například v mixové kategorii, která poprvé

Nabídka položek určených k odpisu

letos překročí počet 16 týmů, což sebou nese změny v počtu hřišť

VR se rozhodla zbavit následujících položek: kádě na vodu cca 150

a nebo se promítne do počtu turnajů (kvalifikační turnaj).

l, molitany na obalení tyčí fotbalových branek, měkké plastové
kanystry na vodu cca 10 l, kancelářský papír A4. V případě jak

Rozvoj

osobního zájmu, tak zájmu oddílu pište na vr@cald.cz. VR

Po zajištění hladkého průběhu soutěží, bychom se rádi zaměřili na

následně zájem zhodnotí a vybere způsob odprodeje, resp. rozdání.

podporu projektů, které se týkají mladých hráčů, ať už juniorské
reprezentace nebo Středoškolské ligy. Pro Středoškolskou ligu

11. Discgolf

chystáme větší propagační kampaň na přelomu zimy a jara 2013.

Discgolfisté si v loňském roce založili vlastní asociaci (ČADG) a

Prioritou je také start regionu na Moravě, který by se pravidelně

ČALD pomalu přestává tento sport zastřešovat a oficiálně řešit.

ligy účastnil. Pokud bude čas, rádi bychom začali sondovat situaci

Letošní ligový ročník už probíhá pod taktovkou nové asociace. Mezi

na základních školách a zjistit možnosti, která tam vzhledem k

ČALD a ČADG by měla fungovat dohoda o vzájemné spolupráci.

ultimate jsou.

12. Dobrovolnictví v ČALD

Finance

VR ČALD by chtěla poděkovat všem dobrovolníkům, kteří pomáhají

Jelikož už nedostáváme grant od MŠMT, tak se musíme spolehnout

při projektech ČALD a při rozvoji a propagaci frisbee v Čechách.

jen na členské příspěvky, dary a výdělek z velkých akcí (eucc 01
a wucc 10), které jsme tu pořádali. Bohužel VR nemá čas se plně

Poděkování pro Janu Vejmelkovou, která se stará o juniorské

věnovat shánění dalších zdrojů, tj. sponsorů a partnerů, kteří by

ultimate a dále všem trenérům juniorských reprezentačních

chtěli ultimate finančně podpořit. Pokud by s tímto chtěl kdokoliv

výběrů: Kateřina Heilmann, Nate Heilmann, František Fencl, Jan

pomoct, tak bude víc než vítán. Ze sehnaných peněz je navíc

Splítek, Vojtěch Palouš, Josef Bělohradský a Zuzana Grycová.

provize 15 procent.

Dále děkujeme Zděňku Krákorovi a vzdělávací agentuře ZAZO
za organizazační zajištění Středoškolské ligy. Dále všem hráčům

V návaznosti na propagační akci pro Středoškolskou ligu bychom

a lidem, kteří pomáhají na školách a týmům na turnajích. Dále

také dotáhli následnou podporu škol. Tzn. komplexní výukové

děkujeme lidem, kteří pomáhají na Training campech, například

materiály (metodika, výukové dvd, výukové kartičky, školení

Petr Haering, týmu PeaceEgg za zajištění hřišť a dalším lidem, kteří

učitelů, levné disky apod.). Vzhledem k vytíženosti členu VR v jejich

jako lektoři nebo pomáhají s organizací: Michal Ševčenko, Ondřej

zaměstnání se všechno nepodaří realizovat za rok, ale je to výhled

Bouška, Michael Hron a další. Pokud jsme na někoho zapomněli

řekněme na tři roky. Kdo by se chtěl dozvědět víc a účastnit se,

jménem, tak se omlouváme.

pomoct, bude vždy vítán.

Jinak bychom rádi touto cestou opět připomněli a požádali o pomoc

Hlavní cíle VR ČALD jsou tedy ve zkratce tyto:

všech, kteří mají ochotu pomoct. Počet lidí v asociaci roste a s tím roste

- podpora a rozvoj ultimate na středních školách a juniorského

i počet akcí a úkolů, které je potřeba řešit. Navíc doufáme, že máme

ultimate a tím růst členské základny

všichni zájem, aby se základna rozrůstala i nadále. Bez vaši pomoci

- zajištění co nejkvalitnější ligové soutěže s ohledem na růst členské

to ale nebude snadné. Možnosti pomoci jsou na následujících akcich

základny a poskytování servisu týmům na nejlepší úrovni

a projektech: Středoškolská liga, Training campy, juniorské ultimate,

- sehnání dalších finančních prostředků pro asociaci a investice do

propagační akce, sponzoring a další drobné činnosti. Ozvěte se nám

stávajících a nových projektů na podporu rozvoje a kvality ultimate

prosím na vr@cald.cz, pokud máte chuť a čas.

frisbee v ČR

13. Výhled na 2012-2013 (a dál)

VR ČALD

V příštím roce, bychom rádi uskutečnili v následujících oblastech

20. 6.2012

především tyto věci:
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