Zápis
ze schůze zástupců badmintonových oddílů a klubů zpč. oblasti
konané 11. září 2008
----------------------------------------------------------------------------------------------Přítomni: členové VV Zpč. BaS (omluven P.Křeček) a zástupci celkem 11 oddílů a klubů (USK,
Dobřany, B.Hora, BKV, Jupiter, Doubravka, Chlumčany, Slavoj Plzeň, Chrást, Ostrov,
Nejdek)
Nepřítomni a omluveni: K.Vary, Přeštice
Neomluveni: Skvrňany, Tornádo Rokycany, Prazdroj, Rozvoj, Nippur

------------------------Program: 1) Příprava nové sezóny
2) Informace o hospodaření
3) Různé
Diskuse byla vedena samostatně k jednotlivým bodům programu.
Ad 1):
Zástupci STK konstatovali, že do skupiny A KP družstev dospělých se přihlásilo pět družstev
a do skupiny B osm družstev. Slavoj Plzeň nevyužil svého práva startu ve skupině A a přihlásil své
družstvo do B skupiny. B. Bylo projednáno přenechání práva startu v A- skupině KP TJ Bílá Hora.
Oddíl uhradí částku 1 000 Kč za přenechání práva startu v A-skupině KP a doplatek 500 Kč (k již
zaplacenému poplatku za přihlášku do skupiny B) – vše na účet Zpč. BaS.
V sezóně 2008/09 budou v KP A startovat tato družstva: Doubravka B, Nejdek, Chlumčany,
Bílá Hora A, BKV Plzeň a SK Jupiter. V KP B budou startovat: Doubravka C, Doubravka D,
Přeštice, Bílá Hora B, USK B, Chrást, Slavoj Plzeň. STK připraví v co nejkratší době rozpis s tím,
že bude respektována schválená změna doby konání utkání (sobota dopoledne, sobota odpoledne,
pokud nevznikne problém s cestováním do/z Nejdku). STK seznámila se žádostí TJ Přeštice o změnu
termínu konání domácích utkání vždy v pátek večer a doporučila družstvům B-skupiny v maximální
možné míře vyjít žadateli vstříc. Byly vyjasněny záležitosti předehrávání utkání, jejich odložení
(spojené s povinností včasného oznámení STK) a dokumentace soutěže (zasílání scannovaných zápisů
a jejich zveřejňování na webových stránkách).
V diskusi byla projednána záležitost využívání webových stránek Sokola Doubravka
(www.volny.cz/sokoldoubravka) pro potřeby Zpč.badmintonového svazu. Správce web.stránek
(J.Sobota) se pokusí upravit, resp. doplnit název stránky tak, aby její fungování pro oba subjekty bylo
zřejmé i při náhodném vstupu laické veřejnosti.
Byl projednán návrh termínového kalendáře sez. 08/09 a na základě zájmu oddílů a klubů o
pořádání turnajů jednotlivců a družstev doplněny termíny konání turnajů. Z materiálu vyplývá, že není
zatím zajištěn pořadatel pro KP jednotlivců v kategorii do 19 let a pořadatel KP družstev dorostu.
Prosíme oddíly o zvážení možnosti tyto akce v navržených termínech uspořádat.
Ad2): Předsedkyně oblastního VV informovala o finanční situaci svazu ke dni konání schůze. Dle
oficiální účetní evidence má svaz k dispozici 25 563,80 Kč. V příjmových položkách figurují
především dotace Českého badmintonového svazu (10 000 na provoz pracoviště, 5 000 na oslavy
padesátin soutěžního badmintonu, 17 150 Kč na talentovanou mládež) a dotace KÚ (10 000 Kč)
určená na částečné pokrytí nákladů (minim. 50%-ní spoluúčast) spojených ve starty reprezentace
oblasti. Ve výdajích jsou největší položkou právě starty regionálních výběrů (účast na turnajích
v Krumlově, Praze a Šuranech), míčky, diplomy a medaile na KP, příspěvky poskytnuté oddílům
pořádajícím uzavřené turnaje a platby za služby realizované formou dohod o provedení práce
(web.stránky), event. fakturací (organizační činnost – M.Nováková).
Předsedkyně informovala o skutečnosti, že cca 5 000 Kč je vázáno ve zboží zakoupeném na
základě nabídky ČBaS – badmintonové sety pro školy. Doposud jsou k dispozici čtyři sety po 1434
Kč. Předsedkyně vyzvala ke zvážení možnosti nabídnout je spolupracujícím školám.

Dále byla podána informace o výjezdech reprezentace kraje na turnaje a o záměrech v této
oblasti, které by měly být zrealizovány do konce kalendářního roku (výjezd na turnaj v Dánsku, popř.
v Polsku).
V diskusi byly projednány záležitosti rozesílání informací prostřednictvím elektronické pošty,
zveřejňování propozic na stránkách pořádajícího oddílu, na web. stránkách Sokola Doubravka a
web.stránkách Českého badmintonového svazu. Většinový názor preferuje kromě včasného zaslání
správci web.stránek Sokola Doubravka také rozesílání propozic na e-mailové adresy potenciálních
účastníků (oddíly, kluby).
Ad 3):
V informacích o přípravě nové sezóny (M.Nováková) zaznělo především následující:
·
·

Byla zpracována definitivní podoba Přestupního řádu.
TMK ČBaS doplnila své složení (Vorel - předseda, Koukal-trenér juniorské reprezentace,
Žídek-výpomoc s reprezentací dospělých, zástupce SCM, Teller- zástupce SCM, Kroc- člen,
který bude mít na starosti problematiku mládeže a rozvoje badmintonu, Mendrek- vedoucí
lektorské skupiny) a schválila zařazení hrářů do jednotlivých SCM.
Do Rozpisu soutěží mládeže na oblastní úrovni byla doplněna podmínka řízení soutěží
rozhodčím s platnou kvalifikací. V případě, že oddíl (klub) kvalifikovaného rozhodčího nemá,
zajistí si spolupráci některého z rozhodčích uvedených na seznamu (viz web. ČBaS).
Požadavek na školení rozhodčích by mohl být řešen uspořádáním akce v termínu M ČR U17,
pokud by byl požadavek na školení v dřívějším termínu, jednali bychom o akci při GP A U15
(listopad 08).
Školení trenérů 3.třídy bude zorganizováno v případě zájmu oddílů (minim. 8 účastníků).
Na základě nabídky Nadace sportující mládeže se budebadminton prezentovat na výstavě
v mázhauzu plzeňské radnice (březen 09). K tomu požádala předsedkyně oblasti pamětníky
o zapůjčení materiálů a sportovních potřeb, dokumentujících historii badmintonu a počátky
soutěží v západních Čechách.
Prozatím nebyla podána žádná žádost o povolení startu „ob kategorii“ – lze řešit i v průběhu
sezóny, ale start je možný uskutečnit až po řádném vyřízení řádně podané žádosti.
Byl připomenut termín pro podávání žádostí o hostování (15.10.).
Byl připomenut termín zpracování evidence členské základny (ke 30.11).

·
·
·
·

·
·
·

Požadavky na oddíly:
·
·
·
·

Neprodleně zaslat požadavky na školení rozhodčích (uvést jmenovitý seznam zájemců)
Neprodleně zaslat požadavky na školení trenérů (jmenovitý seznam zájemců)
Zaslat informaci o členské základně ke 30.11.08 (počet členů v žákovském, dorosteneckém
věku, počet dospělých – nejpozději do konce roku.
Zvážit možnost uspořádat KP U19 (25.-26.4.09) a KP družstev dorostu (16.-17.5.09).

V Plzni 12. září 2008
Zapsala Milada Nováková,
předsedkyně Zpč. BaS v Plzni

