Zápis
ze schůze zástupců badmintonových oddílů a klubů zpč. oblasti
konané 1. září 2014
----------------------------------------------------------------------------------------------Přítomni: členové VV ZpčBaS (Nováková, Segeč, Sobota, Steiner, Knopp, Chmelíčková) a zástupci
celkem 10 oddílů a klubů dle prezenční listiny (USK Plzeň, Sokol Doubravka, Chlumčany,
Dobřany, Chrást, Bílá Hora, BKV Plzeň, Zbrklý úder Klatovy, Slavoj Plzeň, Ostrov) a tři
hosté.
Omluveni: zástupci oddílů Sn Karlovy Vary, Jiskra Nejdek, BK VK Aš, SK Jupiter.

------------------------Program: 1) Příprava sezóny 2014/15 (TK, rozpis soutěží, změny, důležité termíny aj.)
2) Činnost regionálního sportovního centra
3) Různé (informace o hospodaření, nejbližší akce, aktuality z VV ČBaS aj.)
4) Diskuse
5) Závěr
Ad 1):
Návrh termínového kalendáře byl neprodleně po zveřejnění celostátního TK doplněn o oblastní akce a vyvěšen na webu ZpčBaS. Díky zájmu oddílů a klubů o pořadatelství byl TK brzy upraven
do konečné podoby (na schůzi doplněn otevřený – GPC – turnaj kategorie do 17 let, pořadatel BKV,
termín 27.září). Všechny turnaje mládeže (soutěže jednotlivců i družstev) jsou pořadatelsky zajištěny a
jejich konání rozloženo na místa v Plzeňském i Karlovarském kraji. Předsedkyně oblasti konstatovala
minimální zájem pořadatelů o turnaje dospělých (zatím zajištěn pouze OP). VV uložil případným zájemcům o pořádání GPC aD v kategorii dospělých zaslat návrhy na doplnění TK nejpozději do 8.9. na
adresu předsedy STK ZpčBaS.
Na webu ZpčBaS bude vyvěšen Rozpis soutěží (doplněk pro soutěže mládeže), jehož drobné
úpravy okomentovala předsedkyně oblasti. Připomněla nutnost seznámit se s RS na celostátní úrovni,
zejména s jeho změnami týkajícími se otevření turnajů kategorie U19.
Všem oddílům a klubům připomíná VV ZpčBaS termín 30. září: podání žádostí o hostování,
předložení soupisek družstev dospělých pro OP A,B a M, podání přihlášek do soutěží družstev U13 –
2.ročník Memoriálu A.Wankové, OP družstev žactva a dorostu.
STK ZpčBaS oznamuje, že systém soutěží dospělých zůstane beze změny (do OP A se
přihlásilo 6 družstev, do OP B 5 družstev, do OP M 6 družstev). VV žádá ty oddíly a kluby, které za
tyto soutěže ještě neuhradily startovné, aby tak učinily neprodleně. O systému OP družstev mládeže
bude rozhodnuto podle počtu přihlášených týmů.
Ad 2):
Hlavní trenér RSC informoval o činnosti centra, o připraveném rozdělení zařazených hráčů do
hlavní a přípravné skupiny, o letním soustředění RSC a plánech na sezónu (trenérské zajištění
jednotlivých skupin, plánovaná soustředění- termíny 2.11., 7.12., 18.1., 28.2. – místo a uspořádání
bude u jednotlivých akcí upřesněno, plánované školení trenérů IV.tř. a případné doškolení ostatních).
Informaci doplnila předsedkyně oblasti přehledem o absolvovaných výjezdech reprezentace oblasti
(turnaje výběrů aj.).
Ad 3):
 Byly podány informace o finanční situaci sdružení, o hlavních zdrojích příjmů a nejdůležitějších výdajových položkách. Ke dni schůze má ZpčBaS k dispozici dostatek prostředků na
realizaci záměrů v činnosti RSC (pronájmy tělocvičny, odměny trenérům, míčky, školení oddílových trenérů, podpora individuální tréninkové činnosti, případné výjezdy na vybrané
turnaje) a to především díky dotaci ČBaS a dotaci KÚ Plzeňského kraje. Příjmovou stranu
rozpočtu doplňují výtěžky z pořádaných akcí a příspěvky vlastních členů, kteří se na
jednotlivých činnostech podílejí. VV ZpčBaS bude v nastolených směrech činnosti pokračo-








vat a v případě omezení některého z důležitých zdrojů příjmů se pokusí o hledání zdrojů
nových. Ke dni schůze má sdružení na účtě 134 tisíc a v pokladně 7 tisíc korun. Podrobné
údaje o hospodaření jsou případným zájemcům k dispozici.
Byly podány informace související s nejbližšími akcemi (kvalifikační turnaje U15 a U13,
otevřený Czech Sokol Cup – propozice zveřejněny; akce Sporťáček 13.9. v prostorách TJ
Lokomotiva – propagace badmintonu, oddílů a klubů a pořádaných soutěží; akce s pořadatelstvím ZpčBaS v příští sezóně – Velká cena m.Plzně, M ČR seniorů).
Byly podány informace o přípravě 7.Letní olympiády dětí a mládeže (návaznost na předchozí
sdělení týkající se výběru sportovišť a požadavků na pořadatelskou službu, nominace do týmu
reprezentujícího kraj, příprava a vedení týmu, propozice akce, aj.). V souvislosti s tím byl
vznesen požadavek na spolupráci při zajištění kvalifikovaných rozhodčích (minim. dva na
každý ze soutěžních dnů, které proběhnou v termínu 15.-18.6.2015) a lajnových rozhodčích
pro semifinálové a finálové zápasy. Podrobnosti a upřesňující informace budou zveřejňovány
s ohledem na harmonogram příprav. VV žádá oddíly o informování členské základny a pomoc
při přípravě a průběhu této akce, která po několikaletém úsilí o zařazení badmintonu do programu byla konečně korunována úspěchem.
Byly podány informace o nové vyhlášce Ministerstva zdravotnictví o zdravotní způsobilosti
k tělesné výchově a sportu, vydané 25.11.2013, úč. 31.12.2013. Problematika bude řešena na
úrovni ČBaS.
V informacích z dění v ČBaS zaznělo, že MM ČR 2014 se uskuteční v Praze (propozice jsou
již na webu ČBaS zveřejněny) a MČR 2015 v Karviné. Od 1.9. dochází ke změně v obsazení
sekretariátu ČBaS (mateřská dovolená H.Musilové), z postu předsedy TMK odstoupil Tomasz
pendrek a byla zveřejněna výzva na obsazení této funkce. V závěru července se v Praze
uskutečnil seminář se španělským trenérem doplněný brainstormingem (tématický blok věnovaný národnímu sportovnímu centru a současné činnosti RSC). Na Sněmu ČBaS byly schováleny nové stanovy s tím, že struktura ČBaS se nemění.

Ad 4):
V diskusi zazněly připomínky týkající se spolupráce v oblasti přípravy talentované mládeže a
doporučení na pečlivý výběr termínu pro realizaci školení trenérů v oblasti.
Přítomní se vyjádřili k záměrům vedení RSC a podpořili myšlenku i nadále pokračovat v jeho
provozování. Problémy (kolize tréninků a potřeba sladění tréninkového procesu, vzájemná komunikace trenérů aj.), které při tom z pochopitelných důvodů vznikají, se obě spolupracující strany snaží
řešit.
S aplikací nové vyhlášky MZd prozatím nikdo s přítomných nemá ani žádné vlastní zkušenosti, ani vyhraněný názor na to, jakým způsobem by bylo vhodné ji aplikovat v prostředí námi pořádaných soutěží.

Ad 5):
Schůzi ukončila předsedkyně ZpčBaS shrnutím požadavků na oddíly a kluby a přáním úspěšného startu do nové sezóny.
V Plzni 2. září 2014
Zapsala Milada Nováková,
předsedkyně ZpčBaS, o.s.

