
Zápis ze schůze VV  ZpčBaS – 20. května 2019 
 

Program: 
1) finance a majetek ZpčBaS 
2) předpisy mládeže ZpčBaS, ČBaS + turnaje 
3) rozpis soutěží dospělých ZpčBaS + družstva   
4) AKCE – 2019, 1.pol. 2020  (pořadatel ZpčBaS) 
5) projekty podporované ZpčBaS 
6) výkonnost a členská základna ZpčBaS  
7) podpora TCM  KARLOVARSKO a BTS NEJDEK 
8) VH ZpčBaS 
9) Ostatní 
 

Přítomni všichni členové VV ZpčBaS, z.s.: 
- Tomáš Knopp – předseda 
- Milada Nováková  
- Jan Segeč 
- Petra Josefíková 
- Zdeňka Rajtmajerová 

Schůzi řídil T. Knopp, předseda spolku 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ad 1) 
Finance a majetek:  

- účet POŠTOVNÍ SPOŘITELNA: 249337987/0300 (velké platby) 
- (dotace, sponzorské dary, nákupy, prodeje, ...) 

- účet FIO BANKA: 2201555757/2010 (drobné platby)   
- (startovné, hostováni, přestupy, poplatky, pokuty, kurzovné, ...)  
- majetek : 6 x počítadlo, 6 x síť, 8 x koš, 1 x sada do škol, 1 x raketa TX5, 1 x notebook, 110 tub badm. 

míčků,  6 stojanů na sitě; 
- závazky: 41 590 – kredit ZpčBaS (využíván především pomocníky při akcích); 
- finanční rezerva – cíl vytvořit finanční rezervu pro případ neúspěšných dotačních projektů nebo 

mimořádných nákladů spolku.   

ad 2)  
Předpisy:  RS mládeže 2019 – změny v rozpisu soutěží mládeže ČBaS   
- návaznost na RS ČBaS (vč. Minibadmintonu); návrh RS–k připomínkování–do 26.5.; 
- Tournamentplanner - VV schválil všemi hlasy povinnost používání pořadateli oblastních turnajů; 
- OP + kvalifikační GPC (na podzim se uskuteční oba typy turnajů u všech věk.kategorií mládeže); 
- startovné (po diskusi schválil VV maximální limit 150 Kč za hráče a disciplínu), vyšší startovné pouze na 

základě žádosti podané výk. výboru pořadatelem turnaje; 
- omezení na GPC, GPD, GPE – svaz bude kopírovat celorepubliková pravidla 
- turnaje na období srpen 2019 – červen 2020 (TK byl zpracován a schválen na 2.polovinu r.2019, na VH 

bude rozhodnuto, zda se OP přesunou do jarní části sezóny nebo zůstanou v podzimní. 
 
ad 3)  
Rozpis soutěží dospělých 2019/20: 
- návaznost na RS ČBaS  
- družstva OPA, OPB, OPM (na VH bude projednán předpokládaný počet družstev v soutěžích 

jednotlivých úrovní); 
- turnaje na období srpen 2019 – červen 2020 (TK): návrhy na pořadatelství ze strany oddílů do konce 

června - doplnit) 
- termín OP stanoven na 4.ledna, 
 
ad 4) 
Akce pořádane ZpčBaS do konce roku 2019: 
- OP jednotlivců  U13 až  U19 – viz TK 2019 (návrh schválený VV přiložen); 
- GPC kvalifikační U13 až  U19 – viz TK 2019 (návrh schválený VV přiložen); 
- Turnaj „O pohár předsedy ZpčBaS“ – listopad/prosinec 2019 - Plzeň (25.ZŠ); 
- Společné kolo J-Z přeborů dospělých – prosinec 2019 - Plzeň (25.ZŠ); 
- Turnaje GPC  a GPD - U13, U15, U17, U19 – podzim 2019 - Plzeň (25.ZŠ); 
- OP družstev U13, U15 – viz TK 2019 (návrh schválený VV přiložen); 
- Letní soustředění TCM ZpčBaS – srpen – Plzeň (25. ZŠ); 
- Vánoční soustředění TCM ZpčBaS – konec roku 2019 – Plzeň (25.ZŠ); 
- Družstva  - regionální výběry  U11 (účast s ohledem na aktuální výkonnost dětí v oblasti) 
- SPORTMANIA 2019 – Plzeň 
- SPORŤÁČEK – Plzeň 

 
 



Akce pořádané ZpčBaS – 1.pololetí 2020: 
- OP dospělých – leden 2020 – Plzeň (25.ZŠ); 
- Krajské finále AŠSK kategorie III.,V. – únor/březen 2020 - Plzeň / Karlovarsko; 
- GPA dospělých -  Velká cena m. Plzně - 27.-29.3.2020 - Plzeň (TJ Lokomotiva 2); 
- GPB U17 – 14.-15.3.2020 – Dobřany; 
- Republikové finále AŠSK kategorie III.- duben 2020 – Plzeň (zatím nepřiděleno);   
- PLAY OFF družstev dospělých (OPA, OPB, OPM) – duben 2020 - Plzeň; 
- OP jednotlivců neregistrovaných – duben 2020 - Plzeň (25.ZŠ); 
- Turnaje GPC  a GPD - U13, U15, U17, U19 – jaro 2020 - Plzeň (25.ZŠ); 
- Družstva  - regionální výběry  U13, U15 – rozhodnutí o účasti na základě aktuální výkonnosti; 
- Školení trenérů III. a IV.třídy – podzim 2109 (termín bude upřesněn). 

 
Celoroční (sezona) akce pořádané ZpčBaS - 2019 / 2020: 
- Pravidelné tréninky TCM;  
- Soutěže družstev dospělých : OPA-J-Z 1/A, OPB-J-Z 2/B, OPM; 
- Plnění usnesení z VH – červen 2019. 

 
ad 5) 
Projekty podporované ZpčBaS 
- „BADMINTON v OLYMPII“ – exhibice nebo extraliga – Plzeň – záměr trvá, nedaří se najít termín; 
- „Exhibice“ – Louda – K. Vary – záměr trvá, nedaří se najít termín; 
- „BADMINTON do škol“ + soutěže AŠSK – celá oblast; 
- „KURZY pro veřejnost“ – podzim 2019, jaro 2020 – Plzeň (sokolka);  
- „BADMINTON pro všechny“ – turnaje a soutěže pro neregistrované – celá oblast; 
- „TOP 5“ – bude upraveno – termín návrhů od členů VV je 24.5., předpokládá se omezení počtu členů 

skupiny;  
- „ZpčBaS na MČR“ jednotlivců všech kategorií mládeže – finanční podpora; 
- „PODPORA GPA, GPB jednotlivců“ všech kategorií mládeže (dle dotací);  
- „TOURNAMENTSOFTWARE“ jen pro turnaje GP a OP – poplatek 75 Euro / rok;  
-  „EXTRALIGA“ družstev dospělých – BA Plzeň;  
- „1. liga“ – možnost pro hráče(ky) všech klubů z oblasti; 
- „HALA Košutka“ – MMP – dokumentace, schválení do rozpočtu 2020 (prosinec 2019);  
- „ZpčBaS – partner“ – partner k jednání (web, sídlo, IT vybavení, jeho doplnění atd ...). 

 
ad 6) 
Výkonnost a členská základna ZpčBaS:   
- hodnocení TCM – ČBaS (tabulka rozeslaná sekr. ČBaS na oblasti) 
- počty dětí na turnajích GPA, GPB, GPC, GPD (znepokojující pokles počtu hráčů na turnajích);  
- MČR U11 (hodnocení, předpokládaný vývoj – členové VV se domnívají, že by neměly být prováděny 

ukvapené závěry a změny, ale projekt podpořen ve stávajícím módu s vyhodnocením po několika 
sezónách). 

 
ad 7)  
TCM – KARLOVARSKO a BTS Nejdek: 
- Podpora TCM – Karlovarsko (žádost podaná v únoru 2019 VV ZpčBaS) 
- Podpora BTS Nejdek (žádost podaná v dubnu 2019 VV ZpčBaS) 

 
Obě žádosti byly předmětem obsáhlé dlouhotrvající diskuse, nebylo přijato žádné rozhodnutí. Na VH spolku 
bude diskutována možnost funkční spolupráce oddílů v obou územně oddělených částí oblasti.   
 
ad 8) 
VH ZpčBaS 
- příprava dokumentů (členové VV zodpovědní za jednotlivé úseky činnosti se pokusí připravit informační 

materiály ke zveřejnění – do 4.června 2019); 
- změna stanov (drobné úpravy vyžaduje např. funkční období zvoleného VV, které je stanoveno na 2 

roky; mělo by být upraveno zněním „obdobím do konání další VH“, aby nedošlo k situaci, že spolek 
nebude po formální stránce mít v určitém byť krátkém období řádně zvolený VV); 

- termín 10.6.2019 v budově sídla spolku, Hřbitovní 24, Plzeň.  
 
ad 9) 
Ostatní 
- vstup KaBaS do ZpčBaS (zatím zamítnuto) 
 
 
V Plzni, 21.5.2019  
 
                                                                                                                                 Tomáš Knopp 
                                                                                                                           předseda ZpčBaS, z.s. 
zapsala Milada Nováková 


