Zápis
ze schůze zástupců badmintonových oddílů a klubů zpč. oblasti
konané 7. září 2007
----------------------------------------------------------------------------------------------Přítomni: členové VV Zpč. BaS a zástupci celkem 12 oddílů a klubů (USK, Doubravka, Dobřany,
Ostrov, B.Hora, BKV, Jupiter, Nippur, Slavoj Plzeň, Chrást, Přeštice, Slavoj K.Vary)
Nepřítomni a omluveni: Nejdek, Rozvoj, Chlumčany
Neomluveni: Skvrňany, Tornádo Rokycany, Prazdroj

------------------------Program:
1) příprava nové sezóny, doplněk RS sez. 07/08 – soutěže na krajské úrovni
2) informace o hospodaření
3) aktuální informace z ČBaS
4) diskuse

-------------------------ad 1):
Předseda STK Zpč. BaS J.Sobota poděkoval oddílům a klubům za dodržení termínu přihlášek do
KP družstev dospělých a informoval, že do A-skupiny se přihlásilo 6 družstev (Doubravka A, Nejdek,
Chlumčany, Slavoj, Jupiter A, BKV) a do B-skupiny 7 družstev (Doubravka B,C, Přeštice, Jupiter B,
B.Hora, Chrást, Nippur). Přítomní zástupci předali soupisky. Rozlosování obou soutěží obdrží oddíly a
kluby nejpozději do 30.9., na schůzi byly projednány termíny jednotlivých kol soutěže (totožné s I.a
II.ligou; poslední kolo A-skupiny se koná 5.-6.4., poslední kolo B-skupiny 26.-27.4.08).
Žádáme vedoucí družstev, aby zkontrolovali platnost licencí hráčů uvedených na soupiskách. STK nebude tolerovat start hráčů bez platné licence – možné skrečování zápasů !!!
V rozpisu soutěží dospělých, který bude zveřejněn na webových stránkách Sokola Doubravka,
budou uvedeny dohodnuté změny (B-skupina na 8 zápasů, zasílání zápisů v elektronické podobě aj.) a
termíny individuálních soutěží na krajské úrovni. Oddíly a kluby obdrží rozpis soutěží nejpozději do
30.9.07.
Předsedkyně oblast. výboru informovala o změnách v doplňku RS 07/08 – soutěže mládeže. Byly
zveřejněny termíny konání kvalifikačních soutěží jednotlivců v jednotlivých věkových kategoriích,
termíny přihlášek do soutěží družstev a podána informace o novém seznamu hráčů s právem startu „ob
kategorii“ – poděkování J. Kolářovi za zpracování. Všechny materiály budou zveřejněny na webových
stránkách Sokola Doubravka a oddílům a klubům zaslány do 30.9.07. Neprodleně bude zveřejněn doplněný termínový kalendář nové sezóny.
Ke dni schůze jsou pořadatelsky nezajištěné tyto turnaje:
• U13: GP C kvalif. 20.-21.10.07
• U15: družstva – KP 26.-27.1.08 nebo v jiném vhodném termínu
• U17: GP C kvalif. 27.-28.10.07
• U19: KP 12.4.08, KP družstev dorostu 13.4.08
Prosíme oddíly a kluby, aby zvážily možnost pořádání těchto turnajů, aby postup na následující
celostátní turnaj nemusel být řešen nominací dle aktuálního žebříčku příslušné věkové kategorie.
ad 2):
Podle oficiální účetní evidence PKS má Zpč. BaS ke 28.8.2007 k dispozici částku 15 978,30 Kč.
V současné době bude tato částka zvýšena o platby oddílů a klubů pro sez. 2007/08 (KP A družstev
dospělých 1 000 Kč, KP B družstev dospělých 500 Kč, ostatní odd. 300 Kč). Předsedkyně oblasti
informovala o přijetí dotace KÚ ve výši 15 000 (určeno pro výjezdy reprezentace kraje) a o dotaci ČBaS
ve výši 10 000 z prostředků Sazky (na provoz. náklady oblasti) a 17 136 Kč (určeno na talentovanou
mládež). Výše této dotace souvisí s počty hráčů na konečných žebříčcích (poděkování za zvýšení účasti na

turnajích). Podpora pořadatelů uzavřených turnajů ze strany Zpč. BaS zůstane na stejné výši jako
v předchozí sezóně (viz doplněk RS 07/08 – soutěže na krajské úrovni).
ad 3):
Předsedkyně Zpč. BaS informovala o aktualitách z VV ČBaS (schůze 6.9.07):
• VV ČBaS se chce zabývat tématy z diskuse na semináři k rozvoji badmintonu, který se v závěru
května konal v Dobrušce. Žádá o názory k tématu, jaká by měla být pravidla pro přidělování
příspěvků oblastem, které by tím získaly možnost ocenit práci oddílů s mládeží;
• Badminton Europe nabízí sety pro školní badminton za cenu 45 EURO (bez daně) –16 raket Victor, 4
sítě, 18 ks plastových míčků, bag na věci, výplet a náčiní na opravy raket, omotávky, pravidla), ČBaS
žádá oblasti o sdělení zájmu o nákup;
• proběhlo výběrové řízení na pořadatele M ČR dospělých v r. 2008 (Praha, poř. TJ Sokol Radotín
Meteor Praha, místo konání hotel STEP);
• proběhlo výběrové řízení na dodávku mobilního badm. kurtu – ČBaS žádá oblasti o sdělení zájmu na
zapůjčení pro používání v oddíle (klubu);
• Summer School v Nymburce byla hodnocena jako úspěšná, konstatován malý zájem české
badmintonové veřejnosti o tuto událost;
• kladně byl hodnocen vstup J. Rubáše do spolupráce se správcem webových stránek (oživení);
• školení a doškolení trenérů II. třídy je plánováno na třetí prosincový týden, bude zveřejněno na
webových stránkách ČBaS;
• připravují se oslavy 50let badmintonu v Čechách; oblasti jsou žádány o tipy na způsob, jak toto výročí
oslavit a o tipy na funkcionáře (popř. významné hráče), kteří by v souvislosti s oslavami tohoto výročí
měli být svazem oceněni;
• trenérsko-metodická komise projedná v nejbližší době zařazení hráčů do sportovních center a zveřejní seznamy širší reprezentace dospělých i juniorů.
K bodům souvisejícím s požadavky na oblasti následovala krátká diskuse, v jejímž závěru
požádala předsedkyně oblasti o názory oddílů a klubů do 30.9. t.r. – písemnou formou na adresu
M.Novákové (miladanovakova@centrum.cz nebo Hrádecká 45, 312 14 Plzeň).
ad 4):
V diskusi byla projednávána tato témata:
• sportovní třídy na 25. ZŠ (současný stav, systém přípravy žáků na I.stupni - kroužky, potřeba zapojení většího počtu oddílů do práce se žáky školy, do budoucna pravděpodobně výběr. řízení na trenéry,
atd.) – ředitel 25. ZŠ bude pozván na příští schůzku zástupců oddílů a klubů;
• předány propozice na turnaje 22. a 23.9. (pořadatel Sokol Doubravka) a pozvánka na turnaje v Polsku a Dánsku;
• připomenut termín podání žádostí Nadaci sportující mládeže (12.9.);
• do termínového kalendáře byly doplněny také soutěže v nejmladší (U11) a nejstarší (veteránské)
kategorii a diskutováno o organizaci těchto soutěží (spolupráce s Jč. krajem);
• na Mezinárodní mistrovství ČR (20.-23.9. v Brně) obdrží oddíly a kluby čestně vstupenky, pořadatel
věří, že tím zvýší návštěvnost, zejména ve finálový den.

V Plzni 8. září 2007
Zapsala: M.Nováková, předsedkyně Zpč. BaS v Plzni
Příloha:
-

prezenční listina
termínový kalendář doplněný o soutěže na krajské úrovni
Doplněk rozpisu soutěží sez. 07/08- soutěže mládeže na krajské úrovni

