Schůze VV ZpčBaS, o.s. dne 3.9. 2012
(před schůzkou zástupců oddílů/klubů oblasti)
Přítomni: Nováková, Behenská, Sobota, Knopp, Chmelíčková
Projednáno:
 Úkoly z VH konané 25.5.2012: z větší části splněno, požadované vyjádření zástupců
oddílů/klubů k materiálům zveřejněným na webu sdružení nebylo získáno; stejně tak se
nikdo ze zainteresovaných oddílů nevyjádřil k požadavku na úpravu podmínek stanovených
pro start v play-off.
 TK sezóny bylo možno připravit jen zčásti – velká část turnajů mládeže (téměř 1/3) zůstala
pořadatelsky nezajištěna (bude dále řešeno); u dospělých bylo zasláno minimum požadavků
na pořádání turnajů. Projevila se absence pořadatelských aktivit BKV a USK Plzeň, několik
oddílů má zájem převážně o otevřené turnaje a nechce pořádat turnaje kvalifikační.
 Rozpočet sdružení byl zpracován, žádost o dotaci na realizaci projektu „Rozvoj badmintonu
v Plzeňském kraji „ – II.část – byla kladně vyřízena a částka 15 000 Kč byla připsána na účet
sdružení.
 Neaktivní oddíly/kluby, popř. jejich zastřešující organizace, byly osloveny s požadavkem na
vyjádření k existenci příslušných badmintonových oddílů. Odpověděly jen tři subjekty (TJ
Rozvoj, Sokol Kdyně, Skvrňany). Členové VV se shodli na závěru, že VV ČBaS bude požádán o
vyřazení oddílů, které se po dobu roční existence o.s. Západočeský badmintonový svaz
nepřihlásily k tomuto sdružení. Řádnými členy sdružení je 12 právnických osob (USK Plzeň, SK
Jupiter, Slavoj Plzeň, Sokol Doubravka, Keramika Chlumčany, Dobřany, Jiskra Nejdek, Ostrov,
Slovan K.Vary, Spartak Chrást, B.Hora, BKV Plzeň).
 Na OŠMT MMP byl předán dopis obsahující žádost ZpčBaS o možnost případného
provozování tělocvičny v areálu bývalé Soukromé střední školy ochrany osob a majetku
v Krašovské ulici. Telefonická odpověď pracovnice OŠMT MMP obsahovala informaci o tom,
že jednání o pronájmu či prodeji celého areálu se prozatím neposunula. Záměrem MMP je
prodej či pronájem areálu jako celku, jeho případné dělení by muselo být pravděpodobně
projednáno zastupitelstvem. Naše žádost je OŠMT MMP evidována.
 Aktuální informace z ČBaS: členové VV ZpčBaS sledují informace, zveřejňované na webu
svazu, které se vztahují k činnosti jednotlivých komisí, které po Sněmu ČBaS začaly působit ve
značně pozměněném složení. Mají za to, že některé velmi závažné změny (např. zavedení
elektronických licencí a zrušení platnosti kartových licencí) měly být důkladněji připraveny
v průběhu sezóny 2012/13 a více pozornosti věnováno problémům, které v souvislosti
s přechodem nastanou (diskuse s hráčskou i pořadatelskou základnou). Členové VV
doporučují všem hráčům, trenérům a rozhodčím oblasti, aby na webu svazu v příslušných
databázích zkontrolovali své údaje a v případě zjištění jakýchkoli nesrovnalostí požádali
sekretariát svazu o nápravu.
 Příští schůze VV ZpčBaS se bude konat ve středu 7. listopadu od 17 h ve školním klubu 25. ZŠ.

V Plzni 4. září 2012
Zapsala M.Nováková

