Schůze VV ZpčBaS, o.s. dne 6.května 2015
Přítomni: Nováková, Segeč, Knopp, Steiner, Chmelíčková, Sobota
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Hodnocení uspořádaných akcí: VV projednal připomínky oddílů/klubů k Play Off (T.Knopp). Účastníci
vesměs podporují záměr svazu pořádat akci jako vyvrcholení soutěží družstev na jednom místě a k organizaci mají jen drobné připomínky (SF na jednom kurtu, chladno v hale na začátku soutěže apod.). Bohužel
některé oddíly na výzvu T. Knoppa nereagovaly a jejich názory budou prověřeny do červnové schůze zástupců odd. a klubů oblasti. MČR seniorů proběhlo ke spokojenosti účastníků, pořadatelský tým připravil
hodnocení po stránce finanční i organizační (několik připomínek týkajících se teploty v hale, uspořádání
řídícího místa, match controll, stísněnosti při závěrečném ceremoniálu, zapojení vrch.rozhodčího do
soutěže, stability empajrů, výše startovného), které využije při přípravě dalšího ročníku. Pořadatel požádá
v příštím roce MěÚ v Dobřanech o podporu akce a některé záležitosti (omezení startu v jedné disciplíně,
vyloučení startu zahraničních hráčů aj.) projedná s předsedou STK ČBaS. V příštím ročníku pořadatelé
zamýšlejí zvýhodnit úhradu startovného provedenou předem.
Finanční situace svazu: ke dni schůze má sdružení na účtě 127 178 Kč a v pokladně 17 634 Kč. Na stavu se
podílí dotace KÚ určená k pořádání soutěže v rámci dětské olympiády a příjmy z uspořádaných akcí. Od
ČBaS neobdržel zatím oblastní svaz žádné finanční prostředky.
RSC a jeho zálohová skupina: proběhlo soustředění v Ostrově pro hráče z oddílů a klubů Karlovarského
kraje, je připraveno prázdninové soustředění členů RSC a zálohová skupina se postupně tvoří. Od začátku
června bude činnost RSC přesunuta do oblasti kondiční přípravy (dráha v pondělí Lochotín, beachový kurt
ve středu od 19 hodin na sokolovně v Doubravce). Informace T. Knopp. Zálohová skupina ukončí činnost
v polovině června.
Olympiáda dětí a mládeže: bylo zapotřebí provést změnu na postu trenéra zpč.výpravy(V.Legát), byly
odevzdány všechny materiály potřebné pro akreditaci účastníků, v tomto a příštím týdnu se na KÚ konají
schůzky trenérů jednotlivých sportů a ředitelů soutěží. Nominace byla konzultována v rámci VV a určena
následovně: Viktora, Mráz, Hlušičková, Šmídová, náhr. Zemková. Event. soustředění nominovaných hráčů
bude uspořádáno poté, co skončí období MČR.
Aktuální informace z ČBaS: uskutečnilo se doškolení trenérů III. a vyšších tříd, STK ve spolupráci s TMK
navrhla úpravy soutěží mládeže od r. 2016 (změna kategorií, snížení počtu turnajů a kvalifikační systém na
ně, MČR v podzimní části sezóny aj.). Materiály budou poskytnuty oddílům k diskusi (viz webové stránky
ZpčBaS). Dále byl diskutován postup týkající se aplikace NOZ na podmínky svazu a jeho organizačních
jednotek, návrh nových stanov svazu, příprava kandidátky VV ZpčBaS, příprava VH aj.). VV schválil svolání
VH ZpčBaS na podzim 2015 a prodloužení funkčního období stávajícího VV, souhlasil s postupem projednání záležitostí právní osobnosti ve členské základně a dohodl se na svolání schůze zástupců oddílů a klubů
zpč.oblasti (1.6. v 17.30 hodin, zasedací místnost T. J. Sokol Doubravka, Hřbitovní 24. Pozvánka bude
neprodleně zveřejněna na web.stránkách.
Byla podána informace o přípravě výjezdů oblastní reprezentace v kat. U13 a U15 (turnaj regionálních
výběrů v Č.Krumlově a Falco Cup v Liberci), schválena nominace týmů (hráči, vedení, doprava) a finanční
podmínky pro obě akce. Zainteresovaní hráči a trenéři budou neprodleně informováni (web.stránky).
VV se podrobně zabýval změnami, ke kterým dojde ve složení VV, zvážil současný stav a posoudil možnost
doobsazení funkcí. Zástupci oddílů budou informováni na červnové schůzi, VV následně (s ohledem na
postoj členské základny k právní osobnosti) navrhne další postup a připraví potřebné materiály tak, aby je
bylo možno s dostatečným předstihem zveřejnit a následně projednat na VH počátkem září.
VV žádá ty, kteří předběžně přislíbili pomoc při přípravě a průběhu 7.LODM (rozhodčí hlavní i lajnoví,
technická četa aj.), aby neprodleně potvrdili svůj zájem (miladanovakova@centtrum.cz, 602169692).

V Plzni dne 7.května 2015

Zapsala M.Nováková, předsedkyně ZpčBaS v Plzni

