Schůze VV ZpčBaS, o.s. dne 1.července 2015
Přítomni: Nováková, Segeč, Knopp, Steiner, Sobota, omluvena Chmelíčková

Projednáno:










Hodnocení uspořádaných akcí: VV byl informován o průběhu badmintonového turnaje pořádaného
v rámci VII.Letní olympiády dětí a mládeže ( velmi kladné hodnocení od spolupracujících trenérů – vedoucích badmintonových týmů ve výpravách jednotlivých krajů, velmi kladné hodnocení od organizačního
týmu Plzeňského kraje); postupně se vyřizují zbývající platby vč. odměn spolupracovníkům z oblasti. Poděkování patří všem, kdo jakkoli pomohli akci připravit a podíleli se na jejím zdárném průběhu.
Finanční situace svazu: ke dni schůze má sdružení na účtě 60 352 Kč a v pokladně 15 963 Kč. Svaz obdržel
od ČBaS dvě částky (15 a 20 tisíc korun), potvrzena je dotace Plz.kraje ve výši 30 tisíc Kč určená na činnost
RSC a zbývá doplatit cca 20% částky rozpočtované na LODM (bude uhrazeno po vyúčtování celé akce).
RSC a jeho zálohová skupina: je připraveno letní soustředění v Aši (většina účastníků uhradila zálohu),
kondiční tréninky (dráha – trénink každé pondělí od 19 hodin v areálu 31. ZŠ na Lochotině - v blízkosti
bazénu Zpč.univerzity, Sokolovská ul., pískový kurt vždy ve středu od 19 hodin v areálu T. J. Sokol PlzeňDoubravka, Hřbitovní 24) budou probíhat celý červenec-možnost zapojení dalších zájemců o zlepšení
fyzické kondice. Kontakt Tomáš Knopp 775357057. Byla podána žádost o pokračování činnosti RSC a
vyhodnoceno jeho působení v uplynulé sezóně (dle pokynů TMK ČBaS).
Aktuální informace z ČBaS: proběhla VH, byla schválena úprava Stanov ČBaS a zúžen VV, schváleno ustavení správní rady sestávající z předsedů oblastí (viz zápis na webových stránkách ČBaS). Nebyl schválen
upravený model péče o talentovanou mládež, byla schválena úprava věkových kategorií mládeže a s tím
související návrh struktury soutěží v kategoriích U13 až U19. Na podzim 2015 proběhnou ve všech věkových kategoriích mládeže otevřené turnaje typu B (bez kvalifikace v oblastech) a všechna Mistrovství ČR
jednotlivců. V první polovině roku 2016 pak budou uspořádány v každé věkové kategorii dva turnaje typu A
(postupové, s kvalifikací v oblastech) a jeden turnaj B (otevřený). Je nutné, aby všechny oddíly věnovaly
patřičnou pozornost celostátnímu Rozpisu soutěží, který bude vydán do 31.7.
VV projednal jednotlivé kroky, které je třeba učinit v návaznosti na výstupy z jednání VV rozšířeného o
zástupce badmintonových oddílů a klubů v oblasti, které se konalo 1.června 2015. Projednal stav příprav,
stanovil úkoly pro jednotlivé členy a jejich spolupracovníky vč. termínů jejich splnění:
-





do 15.7. dokončí J. Kubík návrh nových Stanov ZpčBaS;
do 31.7. bude návrh (po diskusi ve VV) zveřejněn na webu ZpčBaS;
v období od 31.7. do 23.8. bude moci být návrh diskutován členskou základnou (mailová
korespondence mezi oddíly a kluby – viz zápis ze schůze 1.6.2015/příloha);
na schůzi VV 7.9. budou zodpovězeny vznesené dotazy a podrobně rozebrány akceptovatelné připomínky k návrhu;
na VH (předpokládaný termín závěr října – termín a místo budou navrženy s ohledem na
termínový kalendář) budou upravené stanovy, jejichž existencí je podmíněn zápis do
spolkového rejstříku, schváleny;
po schválení bude podán návrh na zápis do spolkového rejstříku.

Následně (v období mezi zářijovou schůzkou VV rozšířeného o zástupce oddílů/klubů oblasti a říjnovou VH)
budou řešeny vnitřní organizační předpisy spolku (Organizační řád, Jednací řád VH, Volební řád VH) a kandidátka VV, jejichž konečná podoba bude na VH schválena.
Na zářijové schůzi bude schválen termínový kalendář a rozpis soutěží na oblastní úrovni. Příprava těchto
materiálů je podmíněna vydáním celostátního RS a přihláškami do soutěží družstev dospělých. VV ZpčBaS
proto připomíná termín přihlášek 1.8.2015 a žádá oddíly a kluby, aby ho dodržely, přihlášky do OPA, OPB a
OPM zaslaly na adresu předsedy STK J. Soboty a platby za start (v obvyklé výši 1000/1000/500/300 Kč)
realizovaly v průběhu srpna na účet ZpčBaS číslo 249337987/0300. Nedodržení termínů by vedlo ke zdržení
příprav nové sezóny soutěží a znemožnilo by její řádný průběh. Předem děkujeme za spolupráci.

V Plzni dne 7.května 2015
Příloha: návrh termínového kalendáře

Zapsala M.Nováková, předsedkyně ZpčBaS v Plzni

