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Z Á P I S 

ze schůze představenstva České veteránské šermířské asociace, z. s, 
konané dne 07. 09. 2018 

u příležitosti konání turnaje Stará Garda v Hradci Králové 
 

 

Přítomní členové: 

Ivo Svoboda – Praha (P) 

Petr Čechák - Střední Čechy (SC) 

František Ryneš - Jižní Morava (JM) 

Hynek Koutný – president spolku 

 

Schůzi zahájil president spolku Hynek Koutný, jako předsedající. Z celkového počtu sedmi členů 

představenstva jsou přítomni 4 členové. Alexandr Ivančo se omluvil a požádal Petra Čecháka, aby 

ho zastupoval, ten souhlasil. Petr Čechák má tedy při hlasování 2 hlasy. Rovněž se omluvil Martin 

Vrla. Schůze tedy disponuje 5 hlasy, tedy 71 % z celku. Schůze představenstva spolku je tedy 

usnášeníschopná. Prezenční listina je přílohou tohoto zápisu. 

Předsedající navrhl ke schválení následující program členské schůze, který byl doplněn ostatními 

členy představenstva: 

 

1. Vyhodnocení návrhů z minulé schůze 

2. Formální přijetí nových členů 
3. Kvalifikace pro účast na MR. 
4. Pořádání MČR v letošní sezóně 
5. Diskuze 
 

 

Program schůze byl schválen: 

HLASOVÁNÍ:  PRO: 5 hlasů;  PROTI: 0 hlasů;  ZDRŽELO SE: 0 hlasů 
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1. Vyhodnocení návrhů z minulé schůze 

Účastnící probrali zápis z minulé schůze představenstva, zejména způsob šermování družstev na 

MR a organizaci šermu žen. 

 

Usnesení: 

Schůze se usnesla, že na základě zkušeností z minulého ročníku MR, kde byl štafetový způsob 

šermu družstev zaveden, se ukázal tento systém jako vyhovující a i nadále bude na příštích 

mistrovstvích republiky používán. 

Schůze se rovněž usnesla, že případě ženských kategorií, je povinností pořadatele dohodnout 

s ženami systém soutěže před zahájením turnaje. Zda budou šermovat společně s muži nebo 

samostatně jen ženy. 

Otázka případného zrušení ženských kategorií a vytvořit jednu ženskou – AK ženy nebyla 

dohodnuta. Zůstává tedy dosavadní systém ženských kategorií – AK0 – AK4. 

 

HLASOVÁNÍ:  PRO: 5 hlasů;  PROTI: 0 hlasů;  ZDRŽELO SE: 0 hlasů 

 

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

2. Formální přijetí nových členů veteránské asociace 
Noví zájemci o členství v asociaci: 

 Jií Kouba Sekond Praha 

 

Usnesení: 

Schůze představenstva schvaluje členství Jiřího Kouby 

 

HLASOVÁNÍ:  PRO: 5 hlasů;  PROTI: 0 hlasů;  ZDRŽELO SE: 0 hlasů 

 

Usnesení bylo schváleno. 
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3. Kvalifikace pro účast na MR. 
Po minulém MR byly znovu diskutovány kvalifikační kritéria pro účast na MR. Dosavadním 

kvalifikačním kritériem byl min. 1 bod získaný na žebříčkových turnajích ve stávající sezóně. Nově 

bylo navrženo započíst také body z minulého MR. Snahou je přiblížení se pravidlům Českého 

šermířského svazu. 

 

Usnesení: 

Pro kvalifikaci na MR jednotlivců bude započítána i účast na předešlém MR. Tzn., pokud se šermíř 

zúčastní je MR v rámci sezóny, bude splňovat kvalifikační kritérium pro účast na následujícím MR. 

 

HLASOVÁNÍ:  PRO: 4 hlasů;  PROTI: 0 hlasů;  ZDRŽELO SE: 1 hlas 

 

Usnesení bylo schváleno. 

 

4. Pořádání MČR v letošní sezóně 
President osloví Bohuslava Hrudku, zda by se opět neujal organizace tohoto turnaje. 

 

5. Závěrečná diskuse 
Předsednictvo ukládá Martinovi Látalovi, aby zrevidoval propozice ve smyslu zápisu a rovněž 

zapracovat usnesení z roku2016 – „zelená karta“ 

 

Přílohy: 

1. Presenční listina 

 

 

 

 

------------------------------------------- 

Zapsal:  Hynek Koutný 

  President ČVŠA 

 

V Hradci Králové dne 07. 09. 2018 




