Zápis
ze schůze zástupců badmintonových oddílů a klubů zpč. oblasti
konané 4. září 2009
----------------------------------------------------------------------------------------------Přítomni: členové VV Zpč. BaS a zástupci celkem 12 oddílů a klubů dle prezenční listiny (USK,
Jupiter, Dobřany, Bílá Hora, Doubravka, Chrást, Nejdek, BKV Plzeň, Ostrov, Chlumčany,
Rozvoj, Slavoj)
Nepřítomni a omluveni: Karlovy Vary
Neomluveni: Skvrňany, Prazdroj, Tor.Rokycany, Přeštice, Nippur
Schůze se jako host zúčastnil Mgr. Petr Pavel, ředitel 25.základní školy v Plzni.

------------------------Program: 1) Příprava sezóny 2009/10
2) Informace o hospodaření
3) Nabídka reklamy na webových stránkách Zpč. BaS
4) Diskuse
5) Závěr
Ad 1):
Ø STK Zpč. BaS informovala o podaných přihláškách do sdruženého KP družstev dospělých A
(přihlášeno 5 družstev) a B (přihlášeno 7 družstev); byl učiněn pokus zvýšit počet družstev
v elitní skupině KP (nepovedlo se, počet beze změny). Rozpis obou soutěží bude podle toho
upraven. Oddíly Jupiter, USK, Slavoj ať neprodleně odevzdají soupisky družstev!
Ø Byl projednán a doplněn termínový kalendář sez. 09/10; neobsazené zůstávají následující
turnaje : GP C U19 v termínu 8.11. a KP družstev dorostu 13.3.2010. Konání druhého turnaje
záleží na počtu přihlášených družstev (bude řešeno operativně – termín přihlášek do KP
družstev této věkové kategorie je 31.12.09), v případě, že se pro doposud pořadatelsky
neobsazený kvalifikační turnaj U19 nenajde organizátor, bude nominace na celostátní turnaj
U19 v Doubravce 21.-22.11.09 provedena podle aktuálního celostátního žebříčku po GPA
v Přerově.
Ø Přítomní byli upozorněni na konečné znění Rozpisu soutěží mládežepro sez.09/10 a jeho
doplňku na regionální úrovni především s ohledem na změnu v omezení startu hráčů kategorie
U13 na kvalifikačních turnajích U15. Byly také připomenuty termíny přihlášek do soutěží
družstev mládeže a zástupci oddílů požádáni o jejich dodržení (U13 do 30.9., U15 a dorost do
31.12.09).
Ø Termínový kalendář sezóny 2009/10 a Rozpis soutěží mládeže (doplněk na regionální úrovni)
pro novou sezónu budou neprodleně vyvěšeny na webových stránkách Zpč. badmintonového
svazu (www.zpcbadminton.ic.cz).
Ø V oblasti se bude v nadcházející sezóně konat (kromě již zmíněného GPA U19 v listopadu,
pořadatel Sokol Doubravka) celostátní turnaj dospělých (GPB) – Velká cena města Plzně
v kategorii dospělých v termínu 27.-28.2, pořadatel Zpč.badmintonový svaz (viz různé).
Ad 2):
V informaci o finanční situaci svazu zaznělo především:
• Stav finančních prostředků Zpč.BaS ke dni schůze je 18 391,80 Kč. Na konto došly jak
prostředky z Českého badmintonového svazu (dotace na talentovanou mládež ve výši 13 766
Kč, tak příspěvek ČBaS na činnost oblastního svazu ve snížené výši 5000 Kč), tak dotace KÚ
Plzeňského kraje (20 000 Kč) určená na podporu výjezdů krajské mládežnické reprezentace na
turnaje (předložen přehled již absolvovaných a do konce roku plánovaných výjezdů).
• Příspěvek oblastnímu svazu na novou sezónu v intencích platných dohod z předchozích let
(KP A dospělých 1000 Kč, KP B dospělých 500 Kč, nestartující oddíly 300 Kč) dosud
uhradila jen část oddílů. Žádáme ty oddíly, které ještě nezaplatily, aby tak učinily neprodleně
(účet 351704464/0600, VS 02, SS číslo klubu/oddílu v rámci ČBaS).
Ad 3): Západočeský badmintonový svaz nabízí reklamu na svých webových stránkách
(www.zpcbadminton.ic.cz)- umístění odkazu, propojení se stránkami firmy- za cenu 5 Kč/den.
Smlouva se uzavře na dobu min. ½ roku a faktura vystaví prostřednictvím Plzeňského kraj-

ského sdružení ČSTV. Nabídku prozatím využily dvě firmy. Výbor se obrací na všechny oddíly,
aby touto formou podpořily hospodaření oblastního svazu (vysvětleny způsoby využití získaných
prostředků).
Ad 4):
Na začátku diskusního bloku vystoupil ředitel 25.základní školy v Plzni Mgr.Pavel s informací o systému sportovních badmintonových tříd na této škole. Žádal přítomné zástupce oddílů a klubů o spolupráci, především při získávání vhodných žáků ve věku 6.-9.třída ZŠ.
•
Přítomní byli upozornění na termíny a místa konání prvních kvalifikačních turnajů (propozice
na ně již vydaly oddíly USK- U15 a Dobřany U19 na termín 19.-20.9.09).
•
Předsedkyně Zpč. BaS nabídla k event. použití materiály připravené na březnovou prezentaci
badmintonu v rámci výstavy v mázhausu radnice a upozornila na možnost zakoupit almanach
vydaný Českým badm. svazem k padesátinám soutěžního badmintonu (149Kč/kus).
•
Zástupci oddílů byli informováni, že v srpnu byly na konta pořadatelů uzavřených turnajů
mládeže odeslány příspěvky na pronájem tělocvičen při pořádání těchto turnajů v sez. 08/09.
•
Přítomným zástupcům byly předány plakáty na Czech Sokol Cup – 8.ročník Mezinárodního
turnaje U15 a U19 (11. až 13. 9.019) s prosbou o jejich vyvěšení v místech působení badmintonových oddílů a klubů.
•
Přítomní byli vyzváni k zapojení se do příprav VC města Plzně a informováni o dopise zaslaném primátorovi m. Plzně Ing. Rödlovi (záštita akce). Zájem projevili: J. Sobota, J. Segeč,
T. Knopp, A. Čechura, M. Nováková. O přípravách bude členská základna informována
průběžně.
•
V diskusi předložil T.Knopp požadavek na úpravu rozpisu KP B družstev – hrací dny pouze
sobota. Většina přítomných s návrhem souhlasila, ale považuje za nutné projednat návrh
s účastníky této soutěže. Bylo dohodnuto, že předseda STK J. Sobota osloví účastníky
neprodleně a s dostatečným předstihem před zahájením vlastní soutěže na základě jednání
s nimi vydá STK rozhodnutí o tom, jak bude soutěž probíhat.
•
Na požadavek na školení trenérů, který v diskusi zazněl, reagoval J.Segeč návrhem termínů
pro školení: 7.- 8.listopadu, popř. 21.-22.listopadu 2009. Žádáme všechny oddíly, aby své
požadavky na školení trenérů sdělily do konce měsíce září přímo na e-mailovou adresu J.
Segeče (jsegec@centrum.cz) a připojily svůj event. požadavek na školení rozhodčích.
•
Žádáme všechny zástupce oddílů, aby neprodleně zaslali J. Sobotovi případné změny svého
bydliště, telef. spojení či e-mailových adres, aby mohl být aktualizován regionální adresář.
•
Předseda STK upozornil přítomné na provedené drobné úpravy rozpisu soutěží (na webových
stránkách ve zveřejněném textu vyznačeny červeně), zdůraznil potřebu řízení jakéhokoli
utkání TK licencovaným rozhodčím a spolu s J. Vaněčkem zopakoval povinnosti oddílů vůči
STK v průběhu soutěží (zasílání zápisů v elektronické podobě neprodleně po utkání, zasílání
zápisů v originálech do 48 hodin po utkání).
•
Nové spojení na J.Vaněčka je: JiriVanecekS@seznam.cz
•
V průběhu příští sezóny bude z účasti na GPD (ve dvouhrách) vyhodnocováno pořadí v tzv.
JUBH Cupu (iniciativa SK Jupiter a B.Hory).
Ad 5):
Schůzi ukončila předsedkyně Zpč. BaS poděkováním za aktivní přístup a vyjádřením přesvědčení, že
se díky spolupráci oddílů a klubů podaří úspěšně zrealizovat všechny plánované (i event. v průběhu
sezóny nově doplněné) aktivity.
V Plzni 7. září 2009
Zapsala Milada Nováková,
předsedkyně Zpč. BaS v Plzni
-------------------------------------------------------------Příloha: Termínový kalendář sez. 2009/10

