
Schůze VV ZpčBaS, o.s. dne 2.ledna 2013  
Přítomni: Nováková, Segeč,  Sobota, Behenská, Knopp 
Oml.: Chmelíčková 
 
Projednáno: 
 

 Úkoly z minulé schůze VV:  ČBaS byla předána prohlášení 12 subjektů sdružených v ZpčBaS, 
o.s. o zpracování a evidenci osobních údajů. BK Vlaštovka Plzeň prohlášení neposkytl.  
Hledání asistenta správce webových stránek pokračuje. Diplomy na oblastní přebory všech 
věkových kategorií byly pořízeny a jsou pořadatelům k dispozici u M.Novákové. Možnost 
využití zbývajících Almanachů vydaných ČBaS k padesátinám českého badmintonu trvá.  

 Trvá úkol týkající se medializace výsledků badmintonových soutěží v regionálním tisku. 
J.Segeč zajistí T.Knoppovi první kontakt s L.Šimanem ze sportovní redakce Plzeň. deníku.  

 V záložce Badminton pro veřejnost na webu ZpčBaS jsou nově umístěny informace o provo- 
zování badmintonových aktivit v zařízení TJ Lokomotiva. I nadále trvá pro všechny další zá-
jemce možnost umístit základní informace o badmintonu pro veřejnost dohodnutým způsob-
bem za částku 400 Kč ročně.  

 Bylo připraveno vyúčtování dotací ČBaS (TM – program II, Organizace sportu – program V), 
připravuje se vyúčtování dotací Plzeňského kraje (stanovené termíny).  

 Rozpočet sdružení byl čerpán v souladu s rozhodnutími VV, všechny záměry byly realizovány; 
stav prostředků sdružení je ke 31.12.2012: na účtě 62 342,60 Kč, v pokladně 1271 Kč. 

 Aktuální informace z ČBaS: důrazně připomínáme povinnost všech hráčů startujících v sou-
těžích organizovaných ČBaS a svazovými orgány nižšího stupně mít platnou licenci. Systém 
elektronických ročních licencí je již plně funkční, výjimky proto nebudou tolerovány.  

 Nadace sportující mládeže vyhlásila jako každoročně anketu o nejlepšího sportovce m.Plzně 
v kategorii žactva a dorostu. Návrhy by měly podat oddíly/kluby. Požadavek: úspěch mini-
málně na úrovni ČR.  

 Ke 4.ročníku Velké ceny m.Plzně výbor projednal a schválil následující: startovné 100 Kč za 
hráče a disciplínu, preference konání kvalifikace v jednom místě s event. omezením počtu 
účastníků, pořádání školení rozhodčích v termínu VCmP. Výbor vzal na vědomí, že byla podá-
na žádost o nadační příspěvek Nadace 700 let m. Plzně, zaslána žádost Primátorovi m.Plzně 
(patron akce) a na další rok prodloužena doména „badminton-plzen.cz“. Členové VV se bu-
dou v rámci svých možností na organizaci akce podílet, současně žádají všechny oddíly a klu-
by oblasti o spoluúčast a pomoc (stěhování mobilních kurtů, řízení soutěže, úklid haly). Bližší 
informace budou zveřejněny na webu svazu v dalším období (akce se koná 1.-3.března), 
v sobotu 2.března proběhne v sále restaurace Alfa již tradiční Ples badmintonistů. 

 V průběhu ledna připraví B.Behenská ve spolupráci s M.Novákovou rozpočet sdružení na 
r.2013, který bude zveřejněn na webových stránkách sdružení a doplněn o plánované výjezdy 
reprezentace oblasti v průběhu roku (především mládežnické kategorie).   

 Bylo projednáno a schváleno, že další ročník Ligy neregistrovaných se uskuteční během 
kalendářního roku 2013 (turnajový systém, startovné minim. 100 Kč za hráče a disciplínu, 
podmínka startu: 5 let bez hráčské licence, muži nad 60 let a ženy nad 55 let mohou startovat 
i v případě, že hráčskou licenci mají. Ze startovného odvede pořadatel 10% startovného na 
účet svazu, který zajistí ceny pro tuto dlouhodobě hranou soutěž. Rozpis zpracuje T. Knopp 
do 8. ledna a rozešle členům VV k připomínkování.  

 Příští schůze VV ZpčBaS se bude konat mimořádně v pondělí 25.února 2013 od 17 h 
v zasedací místnosti T. J. Sokol Plzeň – Doubravka, Hřbitovní 24, Plzeň.  
  

V Plzni 7.ledna 2013  
Zapsala M.Nováková 


