Zápis
ze schůze zástupců badmintonových oddílů a klubů zpč. oblasti
konané 6. června 2008
----------------------------------------------------------------------------------------------Přítomni: členové VV Zpč. BaS (omluven J.Vaněček) a zástupci celkem 10 oddílů a klubů (USK,
Dobřany, B.Hora, BKV, Jupiter, Nippur, Slavoj Plzeň, Chrást, Přeštice, Chlumčany)
Nepřítomni a omluveni: Nejdek, Ostrov, K.Vary
Neomluveni: Skvrňany, Tornádo Rokycany, Doubravka, Prazdroj

------------------------Program: 1) Hodnocení sezóny 2007/08
2) Příprava nové sezóny
3) Informace o hospodaření (za období od poslední schůze)
4) Různé
5) Závěr
Diskuse byla vedena samostatně k jednotlivým bodům programu.
Ad 1):
Hodnocení uplynulé sezóny provedli předseda STK J. Sobota (doplnění ze zprávy J.Vaněčka)
a předsedkyně Zpč.oblast. svazu M.Nováková. Úvodem byly předány poháry a diplomy nejlepším
družstvům KP A i B.
V hodnocení soutěží mládeže byla oceněna především skutečnost, že se všechny plánované
turnaje (s výjimkou KP družstev dorostu) uskutečnily a nebylo zapotřebí na celostátní turnaje
nominovat podle průběžného žebříčku, ale vždy podle výsledků kvalifikačního turnaje. Dále bylo
konstatováno zvýšení zájmu o otevřené turnaje pořádané v žákovských kategoriích a vysloveno poděkování CK Louda Tour za podporu KP jednotlivců v kategoriích U13 a U15 (smlouva o reklamě). Byl
podán přehled o úspěších západočeských hráčů a hráček na M ČR jednotlivých věkových kategoriích
mládeže a oceněn význam spolupráce mezi badmintonovými oddíly a kluby a zapojení mladých
trenérů do trénování skupiny vybraných hráčů (zařazení na základě výkonnosti bez ohledu na
oddílovou příslušnost). Byly také zmíněny úspěšné starty na mezinárodních turnajích a turnajích
regionálních výběrů.
V diskusi k této tematice byl vysloven požadavek oddílu TJ B.Hora na event. zařazení dalšího
družstva oddílu do KP A v příští sezóně. Předseda STK uvedl, že pro takovýto postup není v současné
době důvod a přesunul event. rozhodování o rozdělení družstev do dvou skupin KP na podzimní
schůzku (na základě přihlášek a po předložení soupisek je případně možné o tomto jednat). Dále byla
podána informace o startu družstva oddílu TJ B.Hora na M ČR družstev žáků (K.Dušková) a ze strany
trenéra SCM Č.Krumlov – detašované místo Plzeň J.Segeče nabídnuta možnost dvou víkendových
prázdninových soustředění pro vybrané hráče.
Zástupce BKV požádal o reprezentativnější formu diplomů poskytovaných svazem pro
soutěže družstev i jednotlivců.
Ad 2):
V informacích o přípravě nové sezóny (M.Nováková) zaznělo především následující:
•
•
•

celostátní rozpis soutěží pro novou sezónu je zpracován a vyvěšen na stránkách ČBaS, nebude
distribuován v písemné podobě;
dosud není definitivně zpracován nový termínový kalendář (absence evropského TK), jsou
však k dispozici údaje o tom, které celostátní turnaje by se měly v oblasti konat (M ČR
kategorie do 17 let, GPA kategorie do 15 let);
na webových stránkách ČBaS je vyvěšena směrnice KR, kterou se upravují záležitosti
kvalifikace rozhodčích pro jednotlivé úrovně soutěží (k tomu byla citována informace
zpracovaná J.Kolářem, předsedou KR – v současné době mimo ČR); jednotliví rozhodčí by ve
vlastním zájmu měli předložit doklad o své činnosti formou deníku rozhodčího;

•
•

•

školení rozhodčích se bude v oblasti konat v termínu M ČR U17, školení trenérů III. třídy lze
uspořádat s ohledem na zájem ze strany oddílů ještě v tomto roce, školení trenérů II. třídy –
obecná část – se koná v 1.polovině září (FTVS Praha);
do TK, který bude zpracován po vydání celostátního termínového kalendáře, budou
zapracovány kromě jednotlivých kvalifikačních turnajů jednotlivců a družstev také turnaje
mezinárodní, kterých se zúčastní výběry kraje a turnaje zastřešované Českou obcí sokolskou
(turnaje družstev mládeže a družstev dospělých, turnaje jednotlivců ve vybr. kategoriích);
zájem o otevřené turnaje projeví jednotliví pořadatelé doplněním termínů do návrhu TK, který
bude na oddíly a kluby zaslán;
finanční záležitosti spojené s pořádáním uzavřených kvalifikačních turnajů vč. KP zůstanou
v příští sezóně beze změny, otevřené turnaje se budou konat bez finanční podpory svazu;

V diskusi k problematice soutěží v nové sezóně byl diskutován návrh předložený Jiskrou
Nejdek na změnu organizace KP A. Návrh byl před schůzí rozeslán na oddíly, kterých by se v příští
sezóně týkal, reagoval však pouze BKV Plzeň (odmítnutí návrhu). Po diskusi dohodli zástupci oddílů,
že předseda STK rozešle elektronickou poštou zúčastněným oddílům k vyjádření další dvě varianty,
které z diskuse vyplynuly a oddíly se k nim neprodleně vyjádří. Do 30.6.2008 STK na základě takto
provedeného hlasování zveřejní konečné rozhodnutí o herním systému, který bude v sezóně 2008/09
pro KP A použit. Herní systém v B-skupině KP zůstane beze změny, pokud nedojde k výrazné změně
počtu přihlášených družstev.
V další diskusi přítomní souhlasili s tím, aby doplněk rozpisu soutěží mládeže na oblastní
úrovni pro sez. 08/09 byl aktualizován bez dalších věcných změn. Beze změn zůstávají také pro novou
sezónu příspěvky oddílů Západočeskému badmintonovému svazu vázané na start družstev dospělých
v KP: pro A skupinu 1000 Kč za družstvo, pro B skupinu 500 Kč. Oddíl a kluby, které družstva
v těchto soutěžích nemají, uhradí na účet Zpč. BaS 300 Kč. Č.ú. je 0351704464/0600, VS 02,
specifický symbol = číselné označení oddílu (klubu) dle číselníku ČBaS.
Ad 3):
Informaci o hospodaření podala předsedkyně Zpč. BaS. Uvedla, že:
•
počáteční stav (tj. stav k 1.1.08 byl 14 032,802 Kč);
•
celkové příjmy (vč. převodu z r. 07) činily za období od 1.1. 08 do 3.6.08 celkem 38834,80 Kč
a celkové náklady částku 37652 Kč;
•
aktuální stav financí je ke dni schůze 1 182,80 Kč
V komentáři k výše uvedeným informacím zaznělo, že:
•
ze strany ČBaS byla poskytnuta dotace z prostředků Sazky ve výši 10 000 Kč a dotace na
podporu akcí k oslavám padesátin soutěžního badmintonu 5 000 Kč, poskytnutí dotace na
talentovanou mládež je vázáno na vydání konečných žebříčků právě skončené sezóny;
•
ze strany KÚ bylo schváleno poskytnutí dotace ve výši 10 000 Kč na starty reprezentace kraje
na různých akcích (náklady na startovné, ubytování, dopravu) – smlouva ani peníze dosud
nedošly;
•
v příjmových položkách figurují příjmy od účastníků škol. rozhodčích (3500 Kč) a příspěvek
od účastníků turnaje regionálních výběrů na výdaje spojené s tímto turnajem (1800 Kč);
•
v příjmových položkách je také částka za prodej 3 kusů badmintonových setů – dosud jsou
k dispozici ještě 4 badmintonové sety (informace o složení setu);
•
ve výdajových položkách tvoří největší nákup 7 kusů badmintonových setů (10 000 Kč), účast
na turnaji družstev regionálních výběrů kategorie do 13 let (cca 7 900 Kč), výdaje spojené
s uspořádáním školení rozhodčích (cca 2 300 Kč), slavnostním večerem k oslavám padesátin
soutěžního badmintonu (cca 5 200 Kč) a nákupem materiálu na soutěže (míčky, pohááry,
diplomy) – celkem cca 6 800 Kč.
•
finanční situaci pomohou zlepšit (kromě očekávaných dotací) také pravidelné příspěvky
oddílů (ve shora uvedené výši 1000/500/300 Kč) – úhrada k 1.9.2008 (!!!)

Ad 4):
•

•
•

•

•
•

•
•

•

Byla schválena účast zástupců oblasti na Sněmu Českého badmintonového svazu, který se
bude konat 21.6.08 od 10 hodin v aule ČSTV na Strahově. Směnu se kromě předsedkyně
M.Novákové zúčastní: Jaromír Hucl, Iva Brychtová, Jaroslav Sobota, Josef Rubáš, Václav
Darda, Petr Švimberský, Michal Petrášek, Tomáš Knopp a Květa Dušková. Předsedkyně
oblasti zajistí odeslání příslušných podkladů pro jednání sněmu jednotlivým delegátům.
Bylo schváleno prodloužení zprostředkovatelské smlouvy M.Novákové na období 1.7.08 až
30.6.09 v nezměněném znění.
Byla poskytnuta informace o nabídce Nadace sportující mládeže prezentovat badminton na
výstavě v mázhauzu plzeňské radnice (termín druhá polovina března 2009). Diskuse na toto
téma vyústila v závěr, že odmítnout nabídnutou prezentaci by byla velká škoda, nicméně ze
strany zúčastněných nevzešla prozatím žádná nabídka konkrétní spolupráce. Přítomní se
shodli na názoru, že prezentace by se měla především týkat současné podoby badmintonu a
jeho dynamického rozvoje (historie jen okrajově) a že je do podzimní schůze zapotřebí
promyslet, jaké materiály by za prezentaci stály, zpracovat osnovu prezentace, doplnit
potřebné informace týkající se organizace výstavy a pokusit se najít člověka, který by
informace potřebným způsobem zpracoval. Na podzimní schůzce zástupců oddílů bude této
tématice věnován potřebný prostor.
Zástupci oddílů a klubů byli požádáni, aby v závěru roku věnovali zvýšenou pozornost údajům
o členské základně (seriózní informace totožné s údaji, které příslušná střešní organizace
vykazuje ve svých statistických přehledech). V souvislosti s tím byl diskutován aktuální
přehled oddílů a klubů, které jsou členy ČBaS a problém, že některé kluby v tomto přehledu
uvedené nevykazují v podstatě žádnou činnost a své zástupce na pravidelná jednání Zpč. BaS
již delší dobu nevysílají. Bylo doporučeno oslovit příslušné střešní organizace těchto oddílů
(klubů) a pokusit se zjistit status quo (provede předsedkyně oblasti). O výsledku bude podána
informace na podzimní schůzce.
Byly předány pamětní listy a plakety některým oceněným dlouholetým funkcionářům, kteří se
nemohli zúčastnit jarního slavnostního večera a na schůzi byli přítomni zástupci jejich
mateřských oddílů (klubů). Zbytek bude rozeslán poštou.
Byly podány aktuální informace z ČBaS (účast dvou zástupců na OH, nákup koberců,
kandidatura Z.Musila na post předsedy ČBaS, zamýšlená tvorba almanachu k padesátinám
soutěž. badmintonu, DVD s historickým badmintonem a se záznamem ze slavnostního večera
při příležitosti M ČR aj.). Diskuse na téma event. prodeje DVD vyústila v názor, že částka 100
Kč za DVD se jeví jako akceptovatelná.
Byly podány informace o nejbližších připravovaných výjezdech reprezentace kraje (kategorie
U15) – Zentiva Cup v Č.Krumlově a Mezinárodní turnaj v Šuranech; připravuje se také výjezd
družstva výběru na turnaj v Dánsku (říjen 08).
Z informace J.Segeče na téma „detašované místo SCM v Č,Krumlově“ vyplynulo, že skupina
hráčů by měla být rozšířena o mladší hráče (* 1995), kteří by se postupně mohli pod jeho
vedením do nadstandardních tréninků zapojit. Z diskuse vyplynulo, že oddíly jsou schopny a
ochotny nabídku přijmout a účast hráčů na těchto trénincích, potažmo soustředěních, umožnit.
Přítomnými byl aktualizován adresář (chybějící údaje budou postupně doplňovány).

Ad 5):
Schůzi ukončila předsedkyně Zpč. BaS poděkováním za aktivní přístup, přáním pěkné dovolené a
zaslouženého odpočinku po skončené sezóně.

V Plzni 8.června 2008

Zapsala Milada Nováková,
předsedkyně Zpč. BaS v Plzni

