
Schůze VV ZpčBaS, o.s. dne 6.8.2014  
Přítomni: Nováková, Segeč,  Sobota, Steiner, Knopp, omluvena Chmelíčková 
  

Projednáno: 
 Příprava nové sezóny: 

a) Termínový kalendář je připraven, celostátní kalendář byl doplněn o regionální turnaje v katego-
riích mládeže, zbývá doplnit několik turnajů dospělých. Byl kvitován velký zájem o pořadatelství 
turnajů mládeže, zejména u oddílů z Karlovarského kraje. Aktualizovaná podoba TK sez. 2014/15 
je vyvěšena na webových stránkách ZpčBaS.   

b)  Přihlášky do OP smíšených družstev dospělých: do OP A je přihlášeno 6 družstev (2xDoubravka, 
BKV,USK, Jupiter, B.Hora), do OPB 5 týmů (Doubravka, Chrást, Chlumčany, Slavoj, Jupiter), do OP 
M 5 družstev (Doubravka, Chlumčany, B.Hora, Jupiter, Klatovy). Systém soutěží zůstane beze 
změny. V případě doplnění dalších družstev provede STK ZpčBaS úpravu názvů družstev v souladu 
se Soutěžním řádem ČBaS.  

c) VV ZpčBaS připomíná oddílům a klubům platby  příspěvků na sezónu 2014/15 (u OP A i B poplatek 
1000 Kč za družstvo, u OPM poplatek 500 Kč za družstvo, oddíly/kluby, které nemají družstva 
dospělých s OP, uhradí svazu částku 300 Kč). Prosíme o úhradu příslušných částek do 31.8. 2014 
na účet č. 249337987/0300, KS 0308, VS číslo oddílu dle seznamu ČBaS. 

d) Na webových stránkách ČBaS byl zveřejněn aktuální Rozpis soutěží platný od sezóny 2014/15. VV 
žádá všechny badmintonisty o jeho prostudování a respektování. Doplněk RS na úrovni oblasti 
bude upraven ve smyslu změn celostátního RS, ostatní záležitosti zůstanou bez zásadních změn.  

 VV ZpčBaS bylo přiděleno pořadatelství VCmP 2015 a Mistrovství ČR seniorů 2015. Pro akce jsou 
zajištěny prostory (diskuse k jejich úrovni), v průběhu podzimu budou dále řešeny event.problémy. 

 Na webových stránkách sdružení nebyly prozatím provedeny plánované změny, s jejich provedením se 
počítá do konce srpna.   

 Hospodaření ZpčBaS : sdružení má aktuálně na účtě 97 408 Kč a v pokladně 6 311 Kč , obdrželo dotaci 
od ČBaS ve výši 15 000 Kč a dotaci KÚ PK ve výši 30 000 Kč (určeno na podporu RSC a výjezdy repre-
zentace oblasti).  Na základě výsledků hráčů zařazených do regionálního centra obdrží ZpčBaS částku 
62 815 Kč.  

 Byla podána informace o připravovaném soustředění hráčů zařazených do RSC a jeho zálohy, doplnění 
sestavy hráčů (zranění A.Legátové), projednán návrh přípravy v sezóně 2014/15 (tréninkové hodiny, 
složení trenérského týmu, odměňování trenérů) a dohodnuto svolání schůzky trenérů před zahájením 
pravidelné přípravy. Bylo dohodnuto opětovné projednání otázky kolizí oddílových tréninků s tréninky 
RSC se zainteresovanými oddíly/kluby (Nováková do konce srpna).  

 Byly poskytnuty rámcové informace z VV ČBaS (abdikace předsedy TMK, seminář se španělským 
trenérem doplněný  brainstormingem, výzva k přihlášení se na post předsedy TMK, otázky kolem NSC). 

 Bylo projednáno zajištění změny dispozičního práva k účtu sdružení (M.Nováková, M.Steiner) – termín 
do konce srpna 2014.  

 Byla projednána účast  na akci Sporťáček 2014 (13.9. v Plzni, areál Lokomotivy) – zajistí J.Segeč a T. 
Knopp s pomocí spolupracovníků, požadavky na pořadatele zpracuje M.Nováková do 20.8., budou 
využity propagační materiály zpracované pro předchozí akce, zajištěno jejich vhodné doplnění, navr-
ženo využití některých propagačních předmětů pro VCmP do  soutěží pro účastníky akce. 

 Bylo projednáno a schváleno poskytnutí mimořádného jednorázového příspěvku Janu Loudovi na 
individuální přípravu (za mimořádné herní výsledky dosažené v uplynulé sezóně). Diskuse vedená na 
toto téma vyústila v požadavek koordinace této přípravy hráče s přípravou v oddíle a v RSC (bude 
řešeno s hráčem a jeho rodiči).  

 Byly poskytnuty aktuální informace k 7.LODM (podaná žádost, předpokládaný počet spolupracovníků, 
tipy na vedení skupiny hráčů, návrhy na širší nominaci). Podrobné informace a soubor požadavků na 
oddíly a kluby budou připraveny pro podzimní schůzi jejich zástupců (1.9. v 17 h v salónku restaurace 
Havránek, Hřbitovní 24).  

 
 Příští schůze VV se bude konat ve středu 3. září 2014 v 17 hodin (spolu se schůzkou trenérů RSC, 

popř. zástupců zainteresovaných oddílů/klubů (bude upřesněno v pozvánce). 
 
 
V Plzni dne 7.srpna 2014     Zapsala M.Nováková, předsedkyně ZpčBaS v Plzni 


