
Z á p i s 
ze schůze zástupců badmintonových oddílů a klubů zpč. oblasti 

konané 2. září 2013 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Přítomni: členové VV ZpčBaS (Nováková, Sobota, Behenská, Segeč, Knopp) a zástupci celkem 8 

oddílů a klubů dle prezenční listiny (USK Plzeň, Sokol Doubravka, Chlumčany, Dobřany, 

Bílá Hora, Chrást, BKV Plzeň, Zbrklý úder Klatovy) a dva hosté. 

Omluveni: zástupci oddílů Sn Karlovy Vary, Jiskra Nejdek, Ostrov, BK VK Aš, SK Jupiter a členka 

VV pověřená kontrolou K. Chmelíčková.  

Neomluveni: Slavoj Plzeň 

------------------------- 
Program: 1) Plnění úkolů dohodnutých na VH sdružení v červnu 2013 

 2) Příprava sezóny 2013/14 

 3) Různé (informace o hospodaření, aktuality z VV ČBaS, činnost RSC, žádosti o dotace, 

plánovaná školení, ODM 2015, výjezdy reprezentace oblasti, aj.) 

  4) Diskuse 

  5) Závěr 

Před dalším jednáním dle stanoveného programu byla projednána žádost Ing. Jana Koláře stát 

se individuálním členem Západočeského badmintonového svazu, o.s. Žádost byla schválena všemi 

hlasy přítomných zástupců oddílů a klubů.  

 

Ad 1):  

 

Tématy, která projednala VH ZpčBaS na červnové VH, se následně zabýval VV sdružení (závěry ke 

startům hráčů „ob kategorii“, licencím, zasílání herních plánů, atd. byly zveřejněny na webu sdružení 

po červencové schůzi VV). Oddíly dodržely dohodnutý termín přihlášek družstev dospělých do OP 

všech úrovní (1.8.) a na základě toho STK mohla rozhodnout o zachování stávajícího systému soutěží 

(A-skupina OP 6 družstev, OP – B 5 družstev, OP –M 6 družstev). Bezprostředně po zveřejnění 

návrhu termínového kalendáře se neobjevily žádné připomínky, těsně před schůzí obdržela STK 

požadavek na vypsání jednotných termínů pro soutěže družstev dospělých všech úrovní (jako tomu 

bylo v předchozích sezónách). Záležitost byla přítomnými zástupci oddílů diskutována a většinou 

hlasů přítomných schválen zveřejněný návrh oddělení termínů soutěží družstev na úrovni oblastních 

přeborů od termínů extraligy a I.CL.  

 

Ad 2):  

 

 Před schůzí byl s dostatečným předstihem zveřejněn návrh Rozpisu soutěží mládeže na 

regionální úrovni. K materiálu nebyly vzneseny žádné připomínky ani předem, ani při 

projednávání na schůzi. Materiál zpracovaný  pro sezónu 2013/14 platí v předloženém znění. 

Byly připomenuty termíny přihlášek družstev mládeže v kategoriích U13, U15 a dorost (30.9.) 

a proběhlo upozornění na změny v RS 2013/14 oproti předchozím vydáním.  

 Rozpis soutěží dospělých, resp. rozlosování soutěží družstev zpracuje STK neprodleně (do 

8.9.), družstva předloží soupisky do 30.9. (elektronická podoba). 

  Termínový kalendář byl projednán; byla schválena jeho současná podoba (příloha zápisu). 

K problémovým turnajům (kvalifikační turnaje v kategoriích dorostu) proběhla diskuse (viz 

různé).  

 

Ad 3):  

 

 Hlavní trenér RSC J.Segeč informoval o dosavadní činnosti centra, prázdninové přípravě, 

záměrech na doplnění zálohové skupiny hráčů (spolupráce s oddílovými trenéry, postupná 

tvorba skupiny, tréninkové dny a hodiny); 

 Byla podána informace o finanční situaci sdružení (účet cca 79 tisíc, pokladna cca 10 tisíc Kč). 

Byla připomenuta povinnost úhrady startovného pro družstva dospělých v OP a podána 



informace o dosavadní podpoře sdružení ze strany ČBaS. Lze očekávat ještě dotaci na činnost 

RSC a dotaci KÚ na podporu výjezdů reprezentace oblasti. 

 Byla podána informace o plánovaných startech výběrů oblasti na turnajích v ČR i v zahraničí 

(v návaznosti na zveřejněný materiál z první poloviny roku). 

 Byly podány informace o připravované Olympiádě dětí a mládeže, která v Plzni proběhne 

v červnu r. 2015 a do jejíhož programu bude poprvé zařazen také badminton; 

 TMK připravuje pokračování projektu na podporu rozvoje badmintonu v oblasti (vzorové 

tréninky mládeže), školení trenérů (v karlovarské části oblasti), v případě zájmu se uskuteční 

v jarní části sezóny také školení rozhodčích. 

 

Ad 4): 

 V diskusi zazněl požadavek na obnovení někdejší podpory pořadatelů turnajů vyšších 

věkových kategorií mládeže (U17 a U19) z důvodů jejich prodělečnosti (malý počet účastní- 

ků). V souvislosti s tím se rozvinula diskuse na téma připravované změny systému soutěží 

mládeže, která byla v průběhu minulé sezóny diskutována na úrovni VV ČBaS, dočasně 

odložena a předána k dopracování TMK a STK ČBaS. Z jednání přítomných vyplynul 

požadavek na širší diskusi k tomuto tématu a k dostatečnému časovému prostoru pro ni. 

Přítomní by považovali omezení diskuse jen na úzký okruh osob (VV ČBaS a jeho 

komise) za chybu, obecně je souhlas s otevřením systému turnajů mládeže.  

 VV ZpčBaS bude reagovat na případný dodatečný zájem o pořadatelství u šesti turnajů 

mládeže (viz TK), v případě absence zájmu se pořadatelství ujme svaz.  

 V diskusi dále zazněla informace o připravovaných soustředěních nejlepších hráčů oblasti (v 

kategoriích mládeže) – návrh připraví a zveřejní J.Segeč do konce září 2013.   

 V diskusi dále zazněl dotaz, proč není do výkazu činnosti rozhodčích možné zahrnout 

případné působení v soutěžích družstev na úrovni OP a požadavek, aby se tento problém řešil.   

 

Ad 5):  

Schůzi ukončila předsedkyně Zpč. BaS shrnutím požadavků na oddíly a kluby : 

 Zájemci o start družstev v kategoriích U13, U15 a dorostu se přihlásí do 30.9.2013; 

 Soupisky družstev dospělých pro OP A,B a M předloží oddíly STK do 30.9.2013; 

 Zástupci budou členskou základnu informovat o připravovaném školení trenérů (pro-

běhne v karlovarské části oblasti), zájem budou průběžně sdělovat TMK ZpčBaS; 

 Zástupci budou mládežnickou členskou základnu informovat o možnostech výjezdu na 

turnaj v Dánsku (informace budou zveřejněny na webu sdružení) a zapojí své hráče 

do příprav výběrů oblasti v kategoriích U11 až U19;  

 Zástupci oddílů/klubů navrhnou vedení RSC ZpčBaS vhodné hráče do skupiny 

označované jako „záloha RSC“, umožní jim účast na trénincích této skupiny a budou 

spolupracovat s hlavním trenérem RSC na přípravě těchto hráčů; 

 Zástupci oddílů/klubů se pokusí pořadatelsky doobsadit dosud volné turnaje mládeže 

v sez. 2013/14; 

 Zástupci oddílů/klubů sdělí TMK ZpčBaS své požadavky a možnosti na zapojení do 

projektu vzorových tréninků mládeže v nadcházející sezóně.   

 

 

V Plzni 3. září 2013    

 

Zapsala Milada Nováková, 

předsedkyně ZpčBaS, o.s.   
 

 

Přílohy: 

- Termínový kalendář sezóny 2013/14 

- Informace o turnaji v Dánsku (říjen 2013) 

 

 


