
Z á p i s 
z valné hromady Západočeského badmintonového svazu, o.s. 

konané 25.května 2012   

----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Přítomni: zástupci 10 oddílů a klubů dle prezenční listiny (USK, Doubravka, Chlumčany, Dobřany, 

Nejdek, Ostrov, K.Vary, Chrást, B.Hora, BKV Plzeň) a členové VV ZpčBaS,o.s. v Plzni 

(M.Nováková, J.Sobota, B. Behenská a T. Knopp, omluvena K. Chmelíčková). Prezenční 

listina je přílohou zápisu. 

------------------------- 
Program:  

1. Zahájení, schválení programu 

2. Volba pracovního předsednictva komisí (mandátová a volební, návrhová) 

3. Zpráva o činnosti v uplynulém období 

4. Zpráva o hospodaření v uplynulém období 

5. Zprávy jednotlivých komisařů doplněné aktuálními informacemi z ČBaS 

6. Volba předsedy sdružení, členů VV a člena pověřeného kontrolou 

7. Plán činnosti, rozpočet, rozpis soutěží na regionální úrovni, termínový kalendář 

8. Diskuse 

9. Usnesení a závěr  

 

K jednotlivým bodům shora uvedeného programu: 

 

 Přivítání účastníků a zahájení VH provedla předsedkyně Západočeského badmintonového sva-

zu M. Nováková. Navržený program VH byl všemi hlasy schválen. 

 Přítomní zástupci badmintonových oddílů a klubů zvolili pracovního předsednictvo ve  složení 

M.Nováková, N. Fridrichová, J.Sobota, mandátovou a volební komisi ve složení J.Mácha a 

A.Čechura, návrhovou komisi ve složení J.Hucl a R. Behenský. Dále pověřili (hlasováním 

schválili)  N. Fridrichovou řízením VH a M.Novákovou zpracováním zápisu.  

 M.Nováková přednesla zprávu o činnosti sdružení za období září 2011 až květen 2012. 

Seznámila s průběhem období od ustavující VH sdružení a s jednotlivými kroky, které výbor 

sdružení uskutečnil (registrace stanov sdružení na MV,  přidělení IČO, registrace na FÚ, 

řešení záležitosti vedení účetnictví).  

 B.Behenská informovala o stavu finančních prostředků sdružení, o hlavních zdrojích příjmů a 

o nákladech za období leden až květen 2012.  

 Jednotliví komisaři (STK J. Sobota , TMK J. Segeč a komisař pro rozvoj T. Knopp) podali 

informace o činnosti na svěřeném úseku činnosti, které doplnila předsedkyně sdružení dalšími 

informacemi na úrovni oblasti i ČR. Přítomní byli seznámeni se zprávou členky pověřené 

kontrolou, která v činnosti sdružení neshledala závady. 

 V úvodu volebního aktu byly předsedou mandátové a volební komise J. Máchou podány 

informace o kandidátech na jednotlivé posty a byla schválena forma volby – veřejné 

hlasování. Jednotliví kandidáti přednesli krátká sdělení ke svým plánům. Zástupci byli 

seznámeni s písemným sdělením nepřítomné členky VV pověřené kontrolou k nadcházející 

volbě (souhlas s  volbou – dle voleb.řádu sdružení). Výsledky voleb jsou v příloze zápisu. 

 Přítomní byli seznámeni s plánem činnosti na r. 2012 a návrhem termínového kalendáře na 

sez. 2012/13. V diskusi byly projednány některé záležitosti související s rozpisem soutěží na 

regionální úrovni a aktuálním dění v ČBaS (činnost regionálních center, TOP 20 a jeho 

podpora ze strany svazu, event. úpravy RS na regionální úrovni v záležitostech podmínek pro 

start v Play Off, omezení účasti U13 v kvalifikačních turnajích U15, diskuse se týkala i 

otevřených turnajů mládeže a omezení počtu účastníků. Konkrétní závěry byly v několika 

diskutovaných záležitostech již dohodnuty a budou zapracovány do příslušného materiálu, 

zbývající budou po vyjádření oddílů dokončeny a zveřejněny. 

 Byla projednána účast zástupců sdružení na volebním Sněmu ČBaS dne 16.6. v Praze 

a provedena volba 4 delegátů (Rubáš, Segeč, Knopp, Vorálek).     

 Usnesení VH bylo přečteno a hlasováním schváleno. Je přílohou zápisu. 



Důležité informace pro oddíly: 

 

 Věnujte prosím pozornost přehledu badmintonových oddílů/klubů na webových stránkách 

ČBaS (zkušební provoz pro zavedení elektronických licencí). Po zasedání VV bude 

pravděpodobně s oddíly uvedenými v seznamu, které nevykazují aktivní činnost (viz 

www.czechbadminton.cz, záložka adresář/oddíly/kluby) řešena záležitost jejich dalšího 

uvádění v databázi. 

 Po zveřejnění definitivní podoby termínového kalendáře prosíme oddíly/kluby o vyjádření se 

k zájmu o pořadatelství regionálních turnajů (na adresu předsedkyně sdružení do 15.6.). 

 Po zveřejnění výzvy k předložení podkladů pro zařazení oddílů/klubů mezi TOP 20 žádáme, 

aby vedení oddílů/klubů aspirujících na zařazení věnovalo těmto podkladům potřebnou 

pozornost jak z hlediska podmínek zpracování, tak dodržení termínu. 

 Vedení ZpčBaS, o.s. podá ve stanoveném termínu žádost o pokračování činnosti Regionálního 

sportovního centra (aktuálně bude zařazeno 16 hráčů ze 6 oddílů dle podmínek stanovených  

ČBaS) a TMK bude pokračovat ve spolupráci s oddílovými trenéry zařazených hráčů. Poprvé 

se uskuteční i letní společná příprava těchto hráčů, pokračovat bude i činnost skupiny hráčů 

představujících „zálohu RSC“.  

 

 

V Plzni 28. května 2012   

    Zapsala Milada Nováková 

 

 

 

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

 

Přílohy: 

1. Prezenční listina VH ZpčBaS, o.s. konané 25.5.2012  

2. Zpráva předsedkyně sdružení o činnosti ZpčBaS, o.s. za období září 2011 až květen 2012 

s doplňky k jednotlivým oblastem činnosti 

3. Zpráva volební komise o výsledku voleb zástupců sdružení (na roční volební období) 

4. Usnesení VH ZpčBaS, o.s. konané 25.5.2012  

5. Žádost o pokračování RSC řízeného ZpčBaS v sez. 2012/13 

6. Návrh termínového kalendáře sezóny 2012/13  

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.czechbadminton.cz/


Příloha č. 2 

 

Zpráva o činnosti 
Výkonného výboru Západočeského badmintonového svazu, o.s. 

za  období září 2011 až květen 2012 
 
 

Vážení delegáti VH, 
 
 dovolte mi informovat vás o tom, jak proběhlo první , zhruba devítiměsíční období, ve kterém 
naše sdružení – Západočeský badmintonový svaz – začalo pracovat jako samostatný právní subjekt. 
 
 O založení o.s. Západočeský badmintonový svaz rozhodla ustavující valná hromada, která 
proběhla 2.9.2011. Bylo třeba absolvovat povinné procedurální záležitosti, jakými byly především 
registrace na MV (došlo k ní 3. listopadu 2011), následné přidělení IČO v registru ekonomických sub-
jektů, registrace na FÚ a dořešení záležitostí spojených s vedením účetnictví. Na naší hlavní činnosti 
se v souvislosti s těmito kroky nic zásadního nezměnilo – v průběhu sezóny jsme organizovali soutěže 
jak v regionu, který do naší správy patří, tak soutěže, jejichž rámec překročil hranice našeho teritoria, 
podali žádosti o dotace, organizovali školení trenérů, řídili regionální sportovní centrum a samo-
zřejmě se zapojovali do činnosti ČBaS v širším kontextu.  Bylo třeba vyřešit otázku osamostatnění 
s ohledem na vedení účetnictví i náš vztah k Plzeňskému krajskému sdružení. Chci při této přiležitosti 
zdůraznit, že se nám to podařilo tak, abychom svoji činnost mohli uskutečňovat podle vlastních 
představ a v souladu s pravidly dohodnutými ve VV ZpčBaS, o.s., ale abychom si ukončením před-
chozích vztahů neuzavřeli cestu k případné další spolupráci.  
 
Co to konkrétně znamená: 
 

- jsme i nadále členem Českého badmintonového svazu a řídícím orgánem II.stupně ve smyslu 
Stanov ČBaS; 

- jsme i nadále členem Plzeňského krajského sdružení ČSTV jako svaz s právní subjektivitou; 
- máme možnost svobodné volby, pokud jde o využívání nabídky servisu PKS (což v tuhle chvíli 

znamená, že účetnictví nám od 1.1.2012 vede firma p. Edelmanové za částku, která před-
stavuje 50%-ní snížení oproti požadavku PKS a se kterou dalšího snížení na částku 25% té 
původní dosáhneme  umístěním reklamy firmy Saldo na web. stránky našeho sdružení); 

- ve smyslu platných zákonů jsme povinni se jako občanské sdružení chovat, což především 
znamená respektovat povinnosti v oblasti finanční a daňové.  

 
Výbor sdružení, který byl na ustavující VH v září zvolen a jehož první volební období končí (ve 

smyslu Stanov ZpčBaS, o.s. ) v červnu 2012 , si tyto skutečnosti plně uvědomuje. Schází se pravidelně 
vždy první středu v lichém měsíci a závěry z jeho jednání jsou zveřejňovány na webových stránkách. 
Ve stejném složení (které můžete nalézt na zveřejněné kandidátce) chce v práci pokračovat i v dalším 
volebním období. Samozřejmě to, zda mu to bude umožněno, záleží na vaší volbě, která dnes v další 
části schůze proběhne. 

 
Pokud jde o konkrétní činnost v jednotlivých oblastech, podrobněji se o nich dozvíte ze zpráv 

jednotlivých členů VV našeho sdružení:  sportovně- technického komisaře, trenérsko-metodického 
komisaře,  ekonomického komisaře a člena pro rozvoj a propagaci badmintonu (takové je složení VV 
ZpčBaS). Nebudou to zprávy nijak obsáhlé, ale můžete si z nich udělat obrázek o činnosti, kterou VV 
ZpčBaS řídí. Krátkou zprávu přidá i člen, resp. členka pověřená kontrolou.  Já si dovolím zprávy k jed-
notlivým oblastem krátce doplnit.  

 



Dovolte ještě, abych ve svém úvodním vystoupení vyjádřila názor a současně prosbu, kterou považuji 
za důležitou : 

 
Období, na které bude VV ZpčBaS, o.s. volen, nebude zcela jistě jednoduché. Hned v prvním 

měsíci bude třeba zajistit účast na Sněmu ČBaS, který se koná 16. června a je sněmem volebním. 
Volba čtyř zástupců by měla být také provedena na našem dnešním jednání. Mám za to, že bychom 
při jejich volbě měli hlavně akcentovat skutečnost, že tito delegáti budou na jednání sněmu rozho-
dovat o tom, jak bude Český badmintonový svaz v nadcházejícím období vypadat, jaké místo si 
udrží  či nově získá v měnícím se systému organizací působících ve sportu, jak bude hospodařit a 
jaké budou jeho priority. Hlavně proto mám za to, že by naši delegáti měli být schopni jistého 
nadhledu nad osobní či oddílové resp. klubové zájmy. Byla bych ráda, kdybyste k tomuto názoru 
při hlasování přihlédli. 

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

 
Zpráva o průběhu soutěží mládeže 

v Plzeňském a Karlovarském kraji v období září 2011 až květen 2012 
 
 

Základem činnosti VV Západočeského badmintonového svazu v oblasti péče o mládež a v ří-
zení soutěží pro ně určených byly tyto základní dokumenty: 

 Termínový kalendář ČBaS a jeho doplnění o soutěže na regionální úrovni 

 Rozpis soutěží ČBaS a jeho doplněk pro soutěže mládeže na oblastní úrovni 

 Materiál ČBaS pro oblast péče o talentovanou mládež 

 Žádost o zřízení regionálního badmintonového centra Zpč.oblasti 
 
Pokud jde o termínový kalendář sezóny 2011/12, byl po vydání celostátního termínového kalendáře 
doplněn a v průběhu celé sezóny až na drobné výjimky respektován. Je zbytečné hořekovat nad tím, 
že turnaje nejvyšší dorostenecké kategorie jsou jen málo obsazené a jejich pořádání představuje 
velký risk pro pořadatele. Není to jen náš problém, potýkají se s tím všechny oblasti a jediným 
rozumným řešením je slučování těchto turnajů s turnaji jiné věkové kategorie na těch pořadatelských 
místech, která jsou pro to vhodná. Co vidím jako větší problém je pokles počtu účastníků na 
kvalifikačních turnajích v těch věkových kategoriích, u kterých jsme to nebyli zvyklí vídat. Hráči dávají 
přednost otevřeným turnajům, kde jakoby o nic nejde, mnohdy i o kategorii výš  před turnaji, kde se 
od nich očekává nějaký výkon a následně se někam kvalifikují. Mnozí z nich o to ani nestojí. Naštěstí 
ještě nejde o jev obecný, ale zdá se mi, že vývoj tam míří. I proto vidím jako nezbytnost slučovat 
pořádání dvou kvalifikačních turnajů různých věkových kategorií, nebo kombinovat turnaj neoficiální 
věkové kategorie s turnajem kvalifikačním. Chci tím říct, že je třeba nejen provozovat to, na co jsme 
zvyklí, ale pokusit se o sledování vývoje a jeho respektování. 
 
Rozpis soutěží vydaný Českým badmintonovým svazem byl na regionální úrovni doplněn o pravidla 
pro start na oblastních soutěžích a následné nominace na turnaje celostátní. V průběhu sezóny jsem 
nezaregistrovala, že by regionální doplněk bylo třeba nějak výrazně upravit. Jediné, co bych 
doporučovala změnit, je pasáž, týkající se tzv. „zástupce oblasti“. Pochází z doby, kdy účast hráčů na 
turnajích (zejména v mladších věkových kategoriích) byla spojena s různě problematickými vstupy 
jejich doprovodu vůči rozhodčím (šlo hlavně o doprovody rodičů). Mám za to, že jde o věc, která se již 
vyřešila jak díky větší informovanosti doprovázejících rodičů, tak i díky vývoji rozhodčích. 
 
Český badmintonový svaz vydal v průběhu sezóny materiál týkající se péče o talentovanou mládež. 
Byl reakcí na změnu podmínek v řízení a hlavně financování této oblasti ze strany MŠMT a svazu 



umožnil zřízení 8 regionálních badmintonových center a Národního sportovního centra pro přípravu 
nejlepších juniorů pod vedením profesionálního trenéra. Protože každá mince má dvě strany, tou 
druhou stranou muselo být zrušení stávajících sportovních center mládeže a podpory do té doby  
jediné oficiálně zařazené sportovní třídy. O tom, zda to bylo dobře nebo špatně, diskutuje a velmi 
pravděpodobně i nadále bude diskutovat většina naší členské základny. Ti, kterým se změnou 
zajetého systému otevřely nové možnosti, budou souhlasit a ti, kterým byl vzat tradiční způsob zdroje 
finančních prostředků, budou oponovat. Pro nás změna nebyla ani příliš nová, ani příliš bolestivá. 
Přestali jsme být detašovaným pracovištěm SCM v Č.Krumlově s právem podpořit 3 až 4 hráče a do-
stali možnost vytvořit samostatně fungující Regionální sportovní centrum s oprávněním zařadit 
(podle schválených pravidel) aktuálně 14 hráčů. Ne všichni toho využili, ale podle našeho mínění se 
podařilo dát dohromady skupinu hráčů velmi dobré úrovně, rozšířit možnosti jejich oddílo-
vých/klubových tréninků, vhodně je motivovat a kromě toho vytvořit šance i pro tzv.“ druhý sled“. 
Systém není zakonzervovaný, k jeho změnám bude docházet po každé sezóně a s měnícími se 
výsledky se bude měnit i svazová podpora. Pro nás to znamená šanci na prostředky (i když ne nijak 
závratně velké, ale přesto pro činnost zajímavé) a možnost rozhodnout o tom, co a jak bude na tomto 
středním stupni přípravy probíhat. Je to samozřejmě také o zodpovědnosti, ale může to být i o dlou-
hodobějším hledání a nalezení partnera pro finanční podporu. Proto žádáme Plzeňský kraj o dotaci na 
výjezdy výběru kraje, proto chceme jednat s Nadací sportující mládeže o dlouhodobější podpoře, 
proto chceme ale také pracovat na těsnějších vazbách trenéra RSC s trenéry oddílů a klubů připra-
vujících jednotlivé hráče.  
 
 
------------------------------------------------------------------- 
Doplňky k dalším jednotlivým oblastem naší činnosti: 
------------------------------------------------------------------- 
 
STK:  Jako krajský orgán jsme jediným pořadatelem celostátního turnaje. Velká cena m. Plzně se 
konala první rok jako turnaj úrovně B, od minulého roku jí byla přidělena úroveň A. Turnaj, v letošním 
roce za hranicí kapacitních možností základního místa konání, má určitě své pevné místo v TK ČBaS a 
my se snažíme, aby pevné místo získal také v oblasti prezentace města Plzně. Věříme, že letošní 
záštita primátora nad akcí, následné jednání s kanceláří primátora a jeho reakce na předložené 
hodnocení turnaje k tomu přispějí. Jednoduché není ani hledání dalších partnerů pro podporu této 
akce, ale i celé činnosti svazu. V tomto směru máme rozhodně velké rezervy a je na nás (a to nejen 
členech VV ZpčBaS, o.s.), zda je dokážeme intenzivněji hledat a zda budeme úspěšní.  
 
 
V oblasti rozvoje a propagace badmintonu stojí za zmínku svazová činnost, kterou jsme zahrnuli do 
projektu „Rozvoj badmintonu v Plzeňském kraji“.  Nechceme zůstat jen u obce Kyšice, která je prvním  
(a lze říci, že vcelku úspěšným) místem našeho zájmu a realizace nastíněného projektu, ani jen u 
Tymákova, kde jsme se prozatím se svými plány neprosadili. Chceme hledat další vhodná místa, kde 
by se díky vstřícnosti místních zastupitelů a především díky našemu vlastními zájmu a snaze o 
prosazení podařilo badminton rozvíjet. V našem hledáčku jsou v tuto chvíli Malesice a Klatovy. Možná 
byste i vy věděli o dalších vhodných tipech… Nedostali jsme se zatím k tomu, abychom navázali 
kontakt s krajem Karlovarským, byť do našich soutěží vstupují tři oddíly z jeho teritoria. Bylo by tudíž 
docela logické, že bychom do budoucna chtěli získat i třeba jen malý příspěvek z tohoto zdroje. 
 
 
K oblasti hospodaření  několik  doplňujících informací. Ve zprávě jste slyšeli, že jsme dostali prostřed-
ky od ČBaS určené na práci s mládeží (RSC). Pravidla jejich využití jsou daná: nájmy tréninkových 
prostor, odměna trenérům, míčky, soustředění). Také jsme dostali prostředky od Plzeňského kraje. 
Zase jasná pravidla: nájem prostor, trenéři, vybavení, v oblasti podpory startů výběrů pak startovné a 
ubytování na turnajích, na kterých výběr prezentuje kraj. Chceme, aby se všechno konalo se spolu-



účastí těch, kterým je podpora poskytována. Chceme hledat nové zdroje příjmů, o tom jsem už 
koneckonců v předchozím mluvila (Nadace sportující mládeže, MMP, ale i právnické a fyzické osoby 
spojené s našimi členy). Letos poprvé jsme tak trošinku vrátili něco týmům, které vstupem do 
krajských soutěží družstev a úhradou startovného pomáhali v minulých létech svazu v zajištění 
alespoň minimálních finančních prostředků. V současné době se zdá být trošinku veselejší záležitost 
podpory oblastí ze strany ČBaS – díky nárůstu přídělu finančních prostředků od MŠMT. Jasný je však 
jen tento rok a co bude dál, zůstává s velkým otazníkem. I proto je třeba, abychom se snažili o zdroje 
především sami a na dotace příliš nespoléhali.  
 
 

Milada Nováková,  
předsedkyně  

Západočeského badmintonového svazu, o.s. 
 
V Plzni 17.května 2012  
 

Příloha č. 3 

 

Zpráva Volební komise o výsledku voleb z VH  ZpčBaS, o.s. z 25.5.2012 v Plzni 
 
Dle MK se VH z pozvaných 12 delegátů s hlasem rozhodujícím , zúčastnilo 10 delegátů. Potřebná nadpoloviční 
většina k platnému zvolení byla 6 delegátů, po omluvení se jednoho z delegátů z VH během jednání – 5 
delegátů. 
Do VK byli VH zvoleni Jiří Mácha a Adam Čechura. 
VK komise seznámila přítomné z Volebním řádem, dle kterého byli voleni: 

- předseda ZpčBaS, o.s. 
- členové VV 
- člen pověřený kontrolou 

 
VH postupně odhlasovala ve všech třech volbách veřejný způsob hlasování. 
 
Na předsedu byl navržen jediný kandidát – ing. Milada Nováková, která s kandidaturou souhlasila, pronesla 
uchazečkou řeč o plánech na činnost o.s.; následně byla jednohlasně zvolena přítomnými delegáty s hlasem 
rozhodujícím, za předsedkyni o.s. 
 
Do VV byli navrženi :  

- STK:               ing. Jaroslav Sobota 
- TMK:             Mgr. Jan Segeč 
- EK:                 ing. Božena Behenská 
- Rozv.badm.: Tomáš Knopp 

 
Všichni navržení s kandidaturou souhlasili a pronesli uchazečkou řeč o plánech a činnosti, kterou by chtěli ve 
svých funkcích naplňovat. Poté, byli jednotlivě nadpoloviční většinou hlasů přítomných delegátů s hlasem 
rozhodujícím, do navržených funkcí zvoleni. 
 
Nepřítomná, omluvená  kandidátka na funkci člena pověřeného kontrolou ing. Kateřina Chmelíčková ,ve svém 
písemném vyjádření souhlasila s kandidaturou a následně byla nadpoloviční většinou přítomných delegátů 
s hlasem rozhodujícím, zvolena do navržené funkce. 
VK prohlašuje, že volby proběhly řádně dle VŘ ZpčBaS, o.s. a jsou platné. 
 
V Plzni, 25.5. 2012                                 Členové VK : 
 

Jiří Mácha v.r.                                                                                                
Adam Čechura v.r.    

 

 



Příloha č. 4 

 

Usnesení valné hromady Západočeského badmintonového svazu, o.s. 
konané 25.5.2012 v Plzni 

 

 

Valná hromada ZpčBaS, o.s.: 

 

1. Bere na vědomí 

1.1. Zprávu o činnosti za minulé období  

1.2. Zprávu o hospodaření za minulé období  

1.3. Zprávu sportovně-technického komisaře  

1.4. Zprávu trenérsko-metodického komisaře  

1.5. Zprávu o rozvoji badmintonu v západočeském regionu  

1.6. Zprávu člena VV pověřeného kontrolou 

 

2. Schvaluje 

2.1. Volbu pracovního předsednictva valné hromady ve složení: Milada Nováková, Nikol 

Fridrichová, Jaroslav Sobota 

2.2. Volbu mandátové a volební komise ve složení Jiří Mácha a Adam Čechura 

2.3. Volbu návrhové komise ve složení Roman Behenský a Jaromír Hucl 

2.4. Volbu členů VV ZpčBaS, o.s. ve složení 

2.4.1. Předsedkyně  Ing. Milada Nováková 

2.4.2. Sportovně-technický komisař Ing.Jaroslav Sobota 

2.4.3. Trenérsko-metodický komisař Mgr.Jan Segeč 

2.4.4. Ekonomický komisař Ing.Božena Behenská 

2.4.5. Komisař pro propagaci a rozvoj Tomáš Knopp 

2.4.6. Člen VV pověřený kontrolou Ing.Kateřina Chmelíčková 

2.5. Plán činnosti na příští období 

2.6. Návrh termínového kalendáře na sezonu 2012/2013 předložený předsedkyní Miladou 

Novákovou 

2.7. Návrh STK na úpravu Technických ustanovení, bod č.11 rozpisu soutěží ZpčBaS 

2.8. Volbu delegátů na sněm ČBaS který se koná v Praze 16.6.2012 ve složení: Tomáš Knopp, 

Jan Segeč, Josef Rubáš, Petr Vorálek 

 

3. Ukládá 

3.1. STK doplnit do rozpisu soutěží změny v právu učasti hráčů kategorie U13 na kvalifikačních 

turnajích kategorie U15 dle připomínek p.Newiaka a návrhu p.Máchy umožněním startu dvou 

hráčů z každého klubu nad rámec osmi žebříčkově nejlépe postavených hráčů ve dvouhrách 

3.2. EK vypracovat návrh rozpočtu na příští období 

3.3. Předsedům oddílů zaslat požadavky na termíny pořádání turnajů v sezoně 2012/2013 na 

adresu předsedkyně nejpozději do 15.6. 

3.4. Předsedům oddílů připravit na podzimní VH návrhy na omezení otevřených bodovaných 

turnajů 

3.5. Předsedům oddílů vyjádřit se k připomínkám TJ Keramika Chlumčany ohledně práva startu 

hráčů v play-off družstev SKP 

3.6. Všem členům ZpčBaS, o.s. podílet se na zkušebním provozu elektronických hráčských 

licencí na svazovém webu 

 

 

V Plzni dne 25.5.2012       Zapsali 

Ing.Jaromír Hucl 

Ing. Roman Behenský 

 

 



Příloha č. 5  

Žádost o pokračování regionálního sportovního centra (RSC)  
na sez. 2012/2013 – dle výsledků sez. 2011/12 

 

 
Žadatel (název, adresa) 
 

Západočeský badmintonový svaz v Plzni, 
Úslavská 75, 326 00   P l z e ň 

 
Osoba zodpovědná za činnost 
RSC (jméno, adresa, kontakt) 
 

Ing. Milada Nováková 
předsedkyně Západočeského badmintonového svazu 
v Plzni 
Hrádecká 45, 31214 Plzeň 
tel. 602169692 

 
Hlavní trenér RSC  
 

jméno Mgr. Jan Segeč 

bydliště V Rokli 335, Most 

kvalif./č.licence II.trenér.třída (lic.č.145) 

 
Složení trenérské skupiny 
 

jméno tren.kvalif. 

Tomáš Knopp II. 

Jan Přinda ml. II. 

  

  

Místo působení RSC 
(Popis podmínek, adresa tělocvičny) 

25.základní škola v Plzni, Chválenická 17 
(dvě tělocvičny s celkem 6 kurty, tréninkové možnosti velmi dobré) 

 
Plán přípravy (bodově) 
 
 

Celosezónní  práce s vybranými hráči, zařazení pravidelné 
kondiční přípravy, realizace plánu výjezdů reprezentace 
kraje na vybrané turnaje, individuální tréninky za účelem 
odstranění nedostatků v technice apod. 

Seznam zařazených hráčů 

Jméno a příjmení 
 

Datum 
narození 

Umíst.na  květnovém rep.žebříčku 

Kateg. Umístění opravňující 
zařazení 

Louda Jan (B.Hora) 1999 U13 D 2, Č 3, SČ 1 

Kural Martin (USK Plzeň) 1999 U13 D  5, Č 3, SČ 3 

Marek Ondřej (Jiskra Nejdek) 1999  U13  SČ 12 

Vatashchuk Romana (Sn. K.Vary) 2000  U13  Č 12, SČ 13 

Špuláková Simona (Jiskra Nejdek) 1999 U13 Č 13 

Raitmayerová Adéla (B.Hora) 1999 U13 Č 15, SČ 9 

Pistulka Radek (USK Plzeň) 1997 U15 D 9, Č 1, SČ 3 

Rašpl Jakub (USK Plzeň) 1997 U15 Č 14 

Vatashchuk Kateryna (Sn.K.Vary) 1997 U15 D 6, Č 8, SČ 1 

Panochová Jana (Sn. K.Vary) 1997 U15 D 10, Č 8, SČ 6 

Křížová Nikola (B.Hora) 1995 U17 Č 6, SČ 10 

Úblová Veronika (Doubravka) 1995 U17 D 1, Č 3, SČ 1 

Soukup Lukáš (BKV Plzeň) 1995 U17 D 13, Č 5, SČ 8 

Louda Jiří (USK Plzeň) 1995 U17 D 3, Č 5, SČ 1 

Krejčová Kateřina (USK Plzeň) 1993 U19 D 3, Č 6  

Kolářová  Lucie (Sokol Doubravka) 1993 U19 D 6, Č 8, SČ 12 
Kritéria pro 
zařazení hráčů 
do RSC  

Startovací čára = 16.místo na republikových žebříčcích (D,Č,SČ) 
zveřejněných v květnu 2012 ve věkových kategoriích U13 až U19 

 



Bodové ohodnocení hráčů zařazených do RSC Západočeské oblasti 
(podle pravidel uvedených v materiálu Českého badmintonového svazu - Systém péče o TM) 
zpracováno dle republikových žebříčků zveřejněných v květnu 2012 pro kategorie U13 až 19 vč. dosp. 
 

Jméno hráče 
/ hráčky 

Kategorie 1 (identifikace) Kategorie 2  (identifikace) 

Žebříček Bod.zisk M ČR Bod.zisk Žebříček Bod.zisk M ČR Bod.zisk 

Louda Jan   *) U13-D2 4 D1 4-ne U15-SČ2 4 Č1 4-ne 

Kural Martin U13-Č3 3-ne Č2 4 U15-Č14 1-ne Č5-8 2 

 Marek Ondřej U13-SČ12 1       

Špuláková S. U13-SČ13 1-ne Č5-8 2     

Raitmayerová  U13-SČ9 1-ne Č5-8 2     
Vatashchuk R. U13-Č12 1-ne Č5-8 2     

Vatashchuk K. U15-D6 2-ne Č3-4 3     

Pistulka R. U15-Č1 4 Č1 4-ne U17-Č7 2   

Rašpl J. U15-Č14 1-ne Č5-8 2     

Panochová J. U15-SČ6 2-ne Č3-4 3 U17-Č15 1   

Úblová V. U17-D1 4 D2 4-ne U19-Č8 2 Č9-16 1-ne 

Louda Jiří U17-SČ1 4 Č3-4 3-ne U19-D8 2 Č9-16 1-ne 

Soukup L. U17-Č5 2-ne Č3-4 3 U19-Č16 1 Č9-16 1-ne 

Křížová N. U17-Č6 2 Č5-8 2-ne     

Krejčová K. U19-D3 3 D3-4 3-ne Dosp.Č9 1-ne Dosp.Č3-4 3 

Kolářová  L. U19-D6 2 D5-8 2-ne Dosp.D15 1   

         

            

Louda Jan  U17-Č7 2       

         

  26  21  13  5 

  Součet = 65 bodů 

         

 
Květen 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


