
Zápis z jednání valné hromady České benchrestové asociace 
konané dne 19. listopadu 2008 

 

Valná hromada se sešla v 11:00 hodin v hotelu Hilton v Praze. 

Přítomní členové valné hromady: Ladislav Ninger, předseda CBRA 
     Pavel Cink, místopředseda CBRA 
     Josef Havelka, hlavní rozhodčí CBRA 
     Petr Bezányi,delegát BR klubu Mělník v zastoupení 
     plné moci Josefa Havelky 

Omluvení členové valné hromady: delegáti BR klubu Tábor 

Přítomní členové CBRA:   Jiří Jiráček 
     Josef Honzík 

 

Valné hromady se zúčastnili 4 oprávnění členové valné hromady, valná hromada je usnášení schopná 

 

Program valné hromady: 1. Volba orgánů valné hromady 
2. Změna stanov 
3. Členské příspěvky 
4. Význam a úloha CBRA a klubová činnost  
5. Příprava Mistrovství Evropy v roce 2010 
6. Sledování výkonnosti střelců za účelem reprezentace 
7. Práce rozhodčích a jejich kvalifikace 
8. Sponzoring 
9. Mistrovství světa ve velkorážném benchrestu v JAR 2009 
10. Poštovní liga UKBR 22 
11. Středoevropská liga 
12. Získávání dotací 
13. Air rifle benchrest 
14. Hospodaření CBRA 
15. Diskuse 

 

Program valné hromady byl schválen jednomyslně. 

  



1. Volba orgánů valné hromady 

Valná hromada zvolila zapisovatelem Pavla Cinka a hlasovací komisí Josefa Havelku. Orgány byly 
zvoleny jednomyslně. 

 

2.  Změna stanov 

Valná hromada se usnesla na změně stanov odstraňující určité nekonzistentnosti v oblasti členství. 
Členové CBRA by měli být členy CBRA prostřednictvím organizačních složek CBRA. Tím bude dána 
větší podpora vzniku benchrestových klubů a větší podíl členů na rozhodování o dění v rámci 
asociace. 

Nové stanovy CBRA budou uveřejněny po schválení těchto změn na Ministerstvu vnitra ČR. 

Návrh změn stanov byl valnou hromadou schválen jednomyslně.  

Jiří Jiráček podal návrh na změnu délky funkčního období volených orgánů CBRA ze dvou na čtyři roky 
stejně, jako je tomu u českého střeleckého svazu. 

Pavel Cink podal návrh, aby o tomto bylo jednáno na příští valné hromadě z následujících důvodů: 
1. příští valná hromada bude volební 
2. Jedná se o výraznou změnu, o které by se mělo rozhodnout v době volební valné hromady a ne tak, 
že současní členové výboru si sami odhlasují prodloužení svého funkčního období. 

Návrh Pavla Cinka byl valnou hromadou přijat jednomyslně. 

 

3. Členské příspěvky 

Po diskusi o výši členských příspěvků bylo poměrem 3 hlasy pro, jeden hlas proti schváleno zachování 
členských příspěvků pro rok 2009 ve stejné výši jako v roce 2008, tedy 400,‐ Kč. 

 

4. Význam a úloha CBRA a klubová činnost 

Valná hromada vzala na vědomí zprávu o významu a úloze CBRA jako organizace, která má především 
sjednocovat pravidla českých benchrestových soutěží s pravidly mezinárodními, podílet se na 
vytváření mezinárodních pravidel, podporovat rozvoj benchrestové střelby v ČR a podporovat 
reprezentaci v benchrestové střelbě na mezinárodních soutěžích. 

Za základní součást CBRA jsou považovány benchrestové kluby tvořící organizační složky CBRA a 
sdružující členskou základnu. 

 



5. Mistrovství Evropy v roce 2010 

Příští mistrovství Evropy se bude konat v roce 2010 a CBRA podala k mezinárodní benchrestové 
federaci žádost o pořádání tohoto mistrovství. V současné chvíli je v předběžném jednání zajištění 
střelnice pro takto velkou akci, výroba a financování stolů, zajištění ubytovacích kapacit a možnosti 
získání dotací. 

 

6. Sledování výkonnosti střelců za účelem reprezentace 

Sledování výkonnosti střelců je v současné době prováděno na základě hodnotících kritérií 
stanovených pro vyhodnocení letní soutěže CBRA počítaném z registrovaných závodů. 

Pro účely reprezentace do budoucna je nutné najít způsob hodnocení nejen na základě průměrného 
hodnocení, o kterém tato metoda dává obrázek, ale i na základě momentální formy střelců a to 
pořádáním nominačních soutěží. 

Podle možností CBRA je pak možné vybraným střelcům poskytnout například příspěvek na náklady 
cesty související s reprezentací a podobně. 

 

7. Práce rozhodčích a jejich kvalifikace 

Rozhodčí byli proškoleni jen jednou po založení asociace a nyní není žádné doškolování prováděno. 
Stejně tak nejsou rozhodčí hodnoceni. V souvislosti s možným pořádáním Mistrovství Evropy v roce 
2010 tak ještě více nabývá na významu doškolování a hodnocení rozhodčích včetně schopnosti 
komunikace a velení v anglickém jazyce. 

Valná hromada proto ukládá hlavnímu rozhodčímu, aby připravil plán na vzdělávání a hodnocení 
rozhodčích na rok 2009 a podmínky získání příslušných kvalifikačních tříd. 

 

8. Sponzoring 

CBRA je neziskovou organizací a její jediné příjmy tvoří členské příspěvky a sponzorské dary. Naprostá 
většina příjmů byla do dnešní doby tvořena sponzorskými dary několika osob, ať se již jednalo o 
přímé finance, poháry nebo věcné ceny pro vítěze soutěží. 

Tato situace však nemá věčné trvání a tak valná hromada apeluje na všechny své členy, aby se 
pokusili získat sponzory, kteří by mohli nějakým způsobem podpořit činnost CBRA. Sponzoringem je 
přitom myšlena pomoc nejen finanční. 

 

9. Mistrovství světa ve velkorážném benchrestu JAR 2009 

Valná hromada bere na vědomí zprávu Ladislava Ningera o přádání Mistrovství světa ve velkorážném 
benchrestu v Jihoafrické republice v roce 2009. 



 

10. Poštovní liga UKBR 22 

O účasti na mezinárodní poštovní lize bude rozhodnuto podle zájmu členů CBRA. Výbor CBRA zjistí 
možnost účasti jen v letní lize UKBR 22 a zaplacení adekvátně sníženého poplatku. 

 

11. Středoevropská liga 

Po ME 2008 v Milaně vykrystalizovala snaha o vytvoření středoevropské benchrestové ligy. Vše je 
v jednání a dohaduje se možná výměna některých termínů soutěží s Německem, Rakouskem, Irskem 
a Velkou Británií. 

 

12. Získávání dotací 

Výbor CBRA prověří možnosti získání dotací na pořádání mistrovství Evropy v roce 2010 a činnost 
CBRA. 

 

13. Air rifle benchrest 

Na žádost benchrestového střeleckého klubu Mělník bude CBRA podporovat benchrestové soutěže 
ve třídě vzduchovek a větrovek. Z toho však vyplyne povinnost vypsat tuto třídu na všech 
registrovaných závodech. 

Valná hromada ukládá členům výboru vypracovat technická a organizační pravidla zahrnující třídu Air 
rifle tak, aby byla dostupná nejpozději do začátku letní sezony 

 

14. Hospodaření CBRA 

Vzhledem k tomu, že do konce roku jsou očekávány ještě některé sponzorské příspěvky,bude zpráva 
o hospodaření zveřejněna po ukončení účetního období, nejpozději do 31. ledna 2009. 

 

15. Diskuse 

Diskuse probíhala v průběhu celé valné hromady. 

Výbor CBRA připraví technická a organizační pravidla pro rok 2009. Pravidla budou zvěřejněna před 
začátkem letní ligy 2009. Tato pravidla budou závazná pro registrované soutěže a doporučená pro 
soutěže klubové. 


