Schůze VV ZpčBaS, o.s. dne 7.11. 2012
Přítomni: Nováková, Segeč, Sobota, oml. Behenská
Projednáno:
 Úkoly z minulé schůze VV: na ČBaS předán seznam právnických osob, které jsou členy o.s.
Západočeský badmintonový svaz a seznam těch subjektů, které, ač již neexistují, jsou
uvedeny v databázi oddílů a klubů (žádost o vyřazení z této databáze).
 Materiály, vztahující se k sezóně 2012/13 byly a jsou postupně zveřejňovány na webových
stránkách sdružení – na J. Sobotu vznesen požadavek zveřejnit konečnou verzi Rozpisu soutěží mládeže na úrovni oblasti (nahradit vyvěšenou pracovní verzi ze srpna 2012).
 Podařilo se nalézt pořadatele pro většinu pořadatelsky nezajištěných turnajů mládeže, doplněny jsou podle informací STK také některé turnaje dospělých.
 V záložce Badminton pro veřejnost na webu ZpčBaS jsou zveřejněny zpoplatněné informace
o dvou dalších místech, které se veřejnosti nabízejí (Malesice, Kyšice).
 Byla uzavřena dohoda o spolupráci ZpčBaS s o.s. Plzeň9 (zajištění kvalifikovaného trenéra
pro skupinu dětí – badminton a úhrada jeho odměny ze svazových prostředků).
 Rozpočet sdružení je čerpán v souladu se záměry výboru. Byly projednány možnosti financování různých projektů do konce listopadu, poté budou (v souladu se stanovenými termíny)
připravena požadovaná vyúčtování (KÚ, ČBaS). Diskuse byla vedena zejména k projektu
Rozvoj badmintonu v Plzeňském kraji a smysluplném využití získaných prostředků. V průběhu listopadu bude realizován nákup dohodnutých tréninkových pomůcek pro RSC (žebřík,
badm. míče), budou zajištěny diplomy pro OP a putovní pohár pro Play off – KPA. Počítá se
s pokračováním akce „vzorové tréninky v oddílech oblasti“ za podmínek zpracovaných J. Segečem. Členové VV se pokusí řešit otázku hledání asistenta správce webových stránek.
V rámci projektu Rozvoj badmintonu v Plzeňském kraji zorganizuje VV dětský turnaj ve vhodném prosincovém termínu.
 Aktuální informace z ČBaS: byly diskutovány materiály přeložené předsedou STK na schůzi
VV, jejichž projednávání bude probíhat tak, aby od příští sezóny mohly být začleněny do
platných předpisů. Byly podány informace o akcích připravovaných na nejbližší období TMK
(kulatý stůl trenérů při MMJ v Orlové, Inspiration Tour P. Mouritsena v prosinci). Sekretariát
požadoval na základě instrukcí MŠMT jmenovitý seznam členské základny – poděkování
všem členům o.s. za součinnost!!! Sekretariát také požadoval informaci o RSC – zasláno. VV
ČBaS sice v předchozím období rozhodl o přidělení dvou mobilních badmintonových kurtů
ZpčBaS, následně byl ale nucen své rozhodnutí změnit (kurty byly poskytnuty nováčkovi
v extralize – Super Stars Most).
 Sekretariát ČBaS rozeslal požadavek na oblasti, aby jednotlivé právní subjekty daly souhlas
s využíváním osobních dat svých členů pro potřeby svazové evidence. Formulář rozešle
předsedkyně oblasti všem oddílům a klubům s požadavkem na podepsání a vrácení do
10.12.2012, informace bude také zveřejněna na webu ZpčBaS.
 VV ZpčBaS připomíná oddílům, že v současné době je k dispozici zbytek Almanachů vydaných
k padesátileté historii badmintonu. Objednat si je lze u M.nNovákové a jsou zdarma.
 Přítomní projednali záležitost prezentace výsledků badmintonových soutěží v médiích
regionálního významu. Záležitost bude řešena s členem VV T. Knoppem, do jehož kompetence spadá rozvoj badmintonu, dále budou hledány možnosti navázání kontaktu s regionální sportovní redakcí MF Dnes.
 Příští schůze VV ZpčBaS se bude konat ve středu 2.ledna 2013 od 17 h ve školním klubu 25.
ZŠ.
V Plzni 8.listopadu 2012
Zapsala M.Nováková

