Zápis
ze schůze zástupců badmintonových oddílů a klubů zpč. oblasti
konané 3. září 2012
----------------------------------------------------------------------------------------------Přítomni: členové VV ZpčBaS (Nováková, Sobota, Behenská, Segeč, Knopp, Chmelíčková) a zástupci celkem 10 oddílů a klubů dle prezenční listiny (USK – O. Slabý, Jupiter – M. Slepička,
Slavoj Plzeň – J. Louda, Sokol Doubravka – J. Brychta, Chlumčany – J. Vaněček, Dobřany
– Z. Linda, Bílá Hora – A. Čechura, Chrást – R. Behenský, BKV Plzeň – P. Vorálek,
Ostrov – J. Mácha) a dva hosté (Ing. Darda, K. Dušková)
Nepřítomni a omluveni: zástupci oddílů Sn Karlovy Vary, Jiskra Nejdek.

------------------------Program: 1) Příprava sezóny 2012/13
2) Informace o hospodaření
3) Různé
4) Diskuse
5) Závěr
Ad 1):
 Předseda STK Zpč. BaS J. Sobota informoval o počtu družstev přihlášených do jednotlivých
skupin KP A, KP B a KP M dospělých . Po diskusi na téma „podmínky pro start hráčů v Playoff“ proběhlo hlasování o jejich úpravě, ze kterého vzešel závěr, který bude zakomponován do
RS dospělých na oblastní úrovni: pro kmenové hráče, uvedené na soupisce týmu do 1.října
2012, neplatí žádné podmínky startů v základní části soutěže; pro hostující hráče a hráče z nižších družstev platí i nadále, že pokud chtějí startovat v Play-off, musí absolvovat v základní
části alespoň tři starty za tým.
 M.Nováková připomněla změny v Doplňku rozpisu soutěží pro sez. 2010/11, který se týká
soutěží mládeže. Informovala o přihláškách zájemců o pořádání turnajů mládeže ve věkových
kategoriích U13 až U19 a pořadatelsky neobsazených turnajích. Po diskusi na téma kumulace
turnajů v některých termínech bylo dohodnuto, že termínový kalendář sezóny 2012/13 bude
doplněn do 15.9. a následně zveřejněn.
 Stejně bude doplněn soubor turnajů jednotlivců v kategorii dospělých (do 15.9.), pro soutěž
družstev dospělých byl Slavoji Plzeň prodloužen termín přihlášky do KP B do 9.září. V návaznosti na přihlášky a předložené soupisky (termín 15.9.) zpracuje STK rozpis soutěží družstev a
upřesní počty a termíny konání jednotlivých kol soutěží družstev na úrovni oblasti.
 Pro soutěže družstev žáků a dorostu platí termín přihlášek 30. září 2012. Následně bude
upřesněn systém a termíny oblastních kvalifikací mládežnických družstev.
 J. Segeč informoval o připravované sérii soustředění pro hráče zařazené a potenciálně
zařaditelné do RSC (termíny) a požádal zástupce jednotlivých oddílů a klubů o spolupráci a
podporu hráčů v nadstavbové přípravě během sezóny.
Ad 2):
 Zpč. BaS obdržel dotaci KÚ na starty výběrů oblasti a podporu regionálního centra (30 000
Kč) a dotaci KÚ na projekt „Rozvoj badmintonu v Plzeňském kraji“.
 Oddíly, které dosud nezaplatily schválené částky za start družstev dospělých (1000 Kč pro
KPA, 1000 Kč pro KPB, 500 Kč pro KPM, 300 u oddílů, jejichž hráči v soutěžích družstev
nestartují) žádáme, aby tak učinily neprodleně.
 Stav finančních prostředků sdružení je ke dni schůze ca 84 000 Kč. Lze očekávat přísun
finančních prostředků na podporu práce s talentovanou mládeží (RSC) ze strany svazu, ale i
podporu z programu V MŠMT (Organizace sportu).
 V průběhu roku se podařilo umístit na webové stránky Zpč. BaS reklamy několika firem, resp.
sportovních aktivit. Nabídka trvá, podmínky nezměněny (5 Kč/den pro členy svazu, minim. 10
Kč/den pro nečleny, minim. na půl roku).

 I nadále trvá možnost umístit do záložky „Badminton pro veřejnost“ informace o nabídkách na
jednotlivých místech, kde se badmintonové aktivity provozují (platba za odkaz a základní
informaci je 400 Kč ročně).
Ad 3):
V různém zazněly především tyto informace:
STK ČBaS pracuje na změně systému zpracování a zasílání výsledků turnaje. Bližší informace lze v brzké době nalézt na webu ČBaS.
Byla připomenuta povinnost hráčů mít platný registrační průkaz . V souvislosti s přechodem na elektronické licence je zapotřebí problémy řešit postupně a o vyjasnění některých
otázek požádat písemnou formou STK ČBaS, popř. Komisi rozhodčích. Diskuse na téma
„poškození hráčů díky předčasnému ukončení platnosti vydaných kartových licencí“ jsou
bezpředmětné. Všem hráčům, trenérům a rozhodčím se doporučuje provést kontrolu svých
údajů uvedených v databázi svazu (viz www.czechbadminton.cz ).
Český badmintonový svaz musí na základě požadavku MŠMT předložit jmenovitou evidenci
členské základny. Podklady pro sestavení příslušných přehledů rozešle dvanácti subjektům
sdruženým v ZpčBaS, o.s. neprodleně předsedkyně sdružení (tabulka zaslaná sekretariátem
ČBaS a příslušné instrukce k vyplnění). Vyplněné formuláře v elektronické podobě zašlou
jednotlivé oddíly/kluby na adresu předsedkyně do 17.září 2012.
Byla projednána žádost BC Zbrklý úder Klatovy o členství v ZpčBaS, o.s. Žádost byla
podmínečně schválena (žadatel není dosud právním subjektem, MV požádal o registraci,
předložil zpracované stanovy). O žádosti bude informován Český badmintonový svaz na
nejbližším zasedání VV.
Ad 4):
V diskusi zazněly kritické hlasy na nepřipravenost přechodu na elektronické licence,
překotnost rozhodnutí o takto zásadní změně a pochybnosti na téma „možnosti identifikace
hráče na turnaji“.
J. Segeč informoval o projektu vzdělávání trenérů, představil jeho kostru a požádal zástupce
oddílů/klubů, aby zvážili možnost zapojení do připraveného projektu.

Ad 5):
Schůzi ukončila předsedkyně Zpč. BaS shrnutím požadavků na oddíly a kluby spolu s termíny
pokrytí těchto požadavků v zájmu bezproblémového průběhu sezóny.
V Plzni 4. září 2012
Zapsala Milada Nováková,
předsedkyně ZpčBaS, o.s.

