Schůze VV ZpčBaS, o.s. dne 7.5.2014
Přítomni: Nováková, Segeč, Sobota, Behenská, Knopp, Chmelíčková

Projednáno:
 Velká cena m. Plzně (5.roč.) : bylo předloženo závěrečné zhodnocení akce po stránce finanční, znovu
projednány organizační problémy, ke kterým došlo v průběhu přípravy akce a po jejím skončení a bylo
konstatováno, že na VH sdružení je třeba celou záležitost projednat se zástupci oddílů.Pořádání akce
přináší svazu prostředky, které jsou následně používány na podporu mládežnického badmintonu a především proto je zdárný průběh akce věcí každého oddílu a klubu oblasti.
 K Play Off OP družstev všech úrovní : akce proběhla a byla jejími účastníky vesměs pozitivně hodnocena, ale s připomínkami k organizaci. Problematiku pořádání svazových akcí, do kterých Play off
patří, je třeba řešit na schůzi zástupců oddílů a klubů.
 VV ZpčBaS se přihlásil k pořadatelství VCmP 2015 a Mistrovství ČR veteránů 2015. Rozhodnutí STK
ČBaS k pořadatelství není zatím známo a dá se předpokládat, že bude zveřejněno po schůzi VV 27.5.
 Předsedkyně sdružení informovala o jednáních, které proběhly na KÚ Plzeňského kraje v souvislosti
s Olympiádou dětí a mládeže 2015. Byly zpracovány propozice akce a zaslány organizačnímu týmu KÚ.
V průběhu jednání byl diskutován návrh na úpravu zpracovaných propozic (u párových disciplín dohrání soutěží do semifinále v jednotlivých navržených dnech). Návrh bude zapracován do propozic a tyto
neprodleně zaslány KÚ. Zodpovídá předsedkyně sdružení.
 Ve stanoveném termínu byla zpracována a podána žádost o dotace KÚ (o podporu činnosti RSC,
podporu výjezdů reprezentace oblasti a rozvoj mládežnického badmintonu v oblasti).
 Hospodaření ZpčBaS : sdružení má aktuálně na účtě 82 800 Kč a v pokladně 4 200 Kč , uhrazeny všechny náklady spojené s pořádáním akcí v sez. 2013/14 ( s výjimkou OP U17). Obdrželo dotaci od ČBaS ve
výši 15 000 Kč. Prozatím nejsou známy informace o tom, jestli bude kladně vyřízena žádost o dotaci
KÚ. Urychleně je zapotřebí vybrat příspěvky od hráčů zařazených do RSC a jeho zálohy, které z převážné části doposud nebyly pro I.pololetí 2014 uhrazeny. Zajistí Segeč,Nováková.
 Byla podána informace o připravovaném soustředění hráčů zařazených do RSC a jeho zálohy , projednány informace o výjezdech reprezentace oblasti na turnaj regionálních výběrů U13 a U15 a schválena
výše podpory hráčů na jednotlivých akcích (příloha zápisu).
 Byly poskytnuty rámcové informace z jednání VV ČBaS (Stanovy ČBaS, záležitosti úprav soutěží mládeže, přípravy MMČR, organizační struktura ČBaS, hodnocení RSC aj.).
 Byly projednány organizační záležitosti spojené s přípravou VH sdružení (termín: 2.6. od 17hodin,
místo: salónek restaurace Havránek v Plzni-Doubravce, Hřbitovní 24, řízení schůze, komise, program,
atd.). Materiály připraví předsedkyně sdružení a budou neprodleně zveřejněny na webu ZpčBaS (příloha zápisu). Výbor projednal nástin jednotlivých materiálů (vč. kandidátky VV) s tím, že oddíly a kluby
oblasti budou vyzváni k jejich připomínkování nebo doplnění do 26.5. 2014. S ohledem na skutečnost,
že na VH je třeba zvolit 4 delegáty na Sněm ČBaS, žádá VV, aby oddíly a kluby tuto záležitost včas
projednaly a aby na VH sdružení jejich zástupci předložili návrhy delegátů.
 Byla projednána administrace webových stránek s tím, že je zapotřebí dokončit jejich úpravu tak, aby
bylo možné informace vkládat aktuálně (výpomoc členů VV). Bude provedeno po skončení sezóny,
zodpovídá Sobota.
 V souvislosti se záměrem požadovat na všech turnajích přihlašování hráčů předem byl vznesen požadavek na úpravy stránek tak, aby bylo možné se přihlásit a následně zjistit, zda přihláška byla pořadatelem akceptována. Záměr bude předem delegátům VH předložen a na VH diskutován. V případě
schválení budou provedeny takové technické úpravy, aby byla zajištěna zpětná vazba pořadatel x hráč.
 Příští schůze VV se bude konat ve středu 4.července 2014.
V Plzni dne 9.května 2014

Přílohy:
-

Zapsala M.Nováková, předsedkyně ZpčBaS v Plzni

nominace do družstev výběrů oblasti, podmínky (finanční spoluúčast pro jednotlivé akce)
pozvánka na VH sdružení, registrace delegáta
program VH
jednací a volební řád sdružení
kandidátka VV
návrhy k projednání na VH (svazové akce, soutěže mládeže v návaznosti na změny schválené TMK
ČBaS, organizační záležitosti spojené s turnaji aj.)

