
Zápis č. 2  
ze schůze VV ZpčBaS konané 15. října 2018 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Přítomni za VV: T. Knopp, P. Josefíková, J. Segeč, M. Nováková, Z. Rajtmajerová, 

Hosté: K.Chmelíčková 

Schůzi řídil předseda ZpčBaS Tomáš Knopp. 

-------------------------- 

Projednána byla následující témata: 

1) Aktuální stav finančních prostředků a majetku ZpčBaS (účet, pokladna, drobný hmotný majetek).  

2) Stav žádostí o dotace (MO Plzeň4, Magistrát m.Plzně, Plzeňský kraj, ČBaS) – uzavírání smluv, postup-

né vyúčtovávání; jednání se sponzory svazu – dosavadní letošní výsledky a předpoklad vývoje. 

3)  Rozpis soutěží mládeže na r. 2019: na celostátní úrovni zatím nebyl vydán, hlavní změny jsou ale zná-

mé (GPA bez kvalifikací, systém otevřený, starty na základě žebříčkového umístění, počty hráčů v jed-

notlivých turnajích na republikové úrovni, změny v bodovacím systému). Pro regionální soutěže bylo 

diskutováno omezení startu nejlepších hráčů na turnajích úrovně C,D a E (schváleno procentické vyjá-

dření omezení), zvýšení stropu startovného na turnajích mládeže, udělování DK, start cizinců na turna-

jích řízených regionálním svazem, odhlášky z turnajů, používání Tournament planneru na soutěžích re-

gionální úrovně a další. Výsledky diskuse a následného hlasování budou zakomponovány do oblastního 

RS 2019. 

4) Akce do konce roku 2018: dle TK proběhnou OP jednotlivců všech věkových kategorií mládeže a něko-

lik otevřených turnajů, uskuteční se vánoční soustředění TCM, proběhnou soutěže OPA,B,M dle zpra-

covaného a zveřejněného rozpisu. 

5) Z akcí v 1.polovině roku 2019 připomněl předseda především Mistrovství ČR dospělých, které se 

uskuteční během prvního únorového víkendu v Městské sportovní hale, republikové finále AŠSK na 25. 

ZŠ (duben), Play off družstev dospělých a další turnaje-pořadatel ZpčBaS. Zmínil také historicky první 

Mistrovství ČR kategorie U11 v tenisové hale v Dobřanech (pořadatel Sokol Doubravka) v květnu 

2019. VV ZpčBaS doufá, že především v případě MČR dospělých se podaří získat  pro spolupráci na 

přípravě a průběhu naprostou většinu členské základny místních badmintonových oddílů a klubů. 

Současně je VV informuje, že čaroví rozhodčí mohou na únorové akci získat (kromě drobné odměny) 

mezinárodní licenci čarového rozhodčího. Předseda spolku také informoval o změnách v činnosti TCM 

a možnostech spojených s otevřením nové sportovní haly na Slovanech (středeční tréninky dospělých 

bez ohledu na klubovou příslušnost) a zmínil plány na další akce (např.školení, semináře, ale též regio- 

nální výběry aj.) 

6) Předseda VV předložil přehled podporovaných projektů regionálního svazu a přehled nákladů s nimi 

spojených. Vysvětlil také, jaké dotační prostředky lze použít k podpoře jednotlivých projektů a podrob-

ně se věnoval tématu Plzeňského tréninkového centra mládeže. Informoval i o vývoji jednání souvisejí- 

cích s projektem haly na Košutce.  

7) VV vzal na vědomí informaci o stavu příprav MČR U15 v K.Varech a zabýval se zapůjčením mobil-

ních kurtů, jejich převozem a přípravou v hale. Pojištění zapůjčených kurtů zajistí (dle informace 

P.Josefíkové) pojišťovna Generali.  

8) Byla diskutována doprava reprezentace oblasti na nadcházející MČR (U13 Č.Krumlov, U17 Brno, U19 

Praha). M.Nováková informovala o možnosti využít profesionálního dopravce – diskutovány podmínky 

a schválen další postup ( předběžná rezervace 9-ti místného mikrobusu a dohodnutí termínů jejího 

potvrzení, event.zrušení v návaznosti na výsledky příslušného OP). 

9) VV se zabýval žádostí Karlovarského badmintonového svazu o podporu vznikajícího TCM Karlovar-

sko z prostředků ZpčBaS (byl předložen ideový záměr, popsány důvody a nastíněny náklady na období 

listopad 2018 – červen 2019). VV ZpčBaS si váží aktivity KaBaS, je připraven ji podpořit, ale na zákla-

dě proběhnuvší diskuse požaduje drobné úpravy rozpočtovaných nákladů, doplnění seznamu hráčů 

(náhradníků)  a výši požadovaného příspěvku na období do konce roku 2018.  

10) VV podpoří činnost oddílů v Karlovarském kraji (Aš, Nejdek, K.Vary) poskytnutím badmintonových 

míčků na tréninkovou činnost. Z.Rajtmajerová připraví do konce října přehled hráčů z těchto oddílů, 

kteří se v r. 2018 zúčastnili celostátních turnajů GPA, GPB.  

11) Předseda informoval o několika záměrech svazu v budoucnu (zahraniční svazový trenér, propojení 

soutěží družstev mládeže se soutěží v některé ze sousedních oblastí, drobné úpravy stanov spolku aj.).  

 

 

Tomáš K n o p p , 

předseda  ZpčBaS  

V Plzni 16. října 2018   

Zapsala Milada Nováková 

 

 


