
Z á p i s 
ze schůze zástupců badmintonových oddílů a klubů zpč. oblasti 

konané 28. května 2010   
----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Přítomni: členové VV Zpč. BaS a zástupci celkem  10 oddílů a klubů dle prezenční listiny (USK, 
Jupiter, Dobřany, Bílá Hora, Doubravka, Chrást, BKV Plzeň, Ostrov, Chlumčany) 

Nepřítomni a omluveni: Sn Karlovy Vary, Prazdroj, Nejdek, hospodář Zpč. BaS P.Křeček 
Neomluveni: Skvrňany, Tor.Rokycany, Přeštice, Nippur, Rozvoj, Slavoj Plzeň 
------------------------- 
Program: 1) Hodnocení sezóny 2009/10; diskuse k předneseným zprávám 

 2) Příprava sezóny 2009/10; diskuse k předloženým návrhům 
  3) Informace o hospodaření; diskuse k předloženým informacím a návrhům  
  4) Různé 
  5) Závěr 
 
Ad 1):  
 
Ø STK Zpč. BaS informovala o průběhu sezóny 2009/10 – soutěže družstev KP A i B (předání 

diplomů a pohárů družstvům umístěným na 1.–3.místě v obou soutěžích), soutěže jednotlivců; 
byly podány informace o průběhu kvalifikace o II.ligu a o výsledku baráže o I.CL, o sestupu 
družstva Nejdku do KP A a setrvání B-družstva USK v této soutěži. STK konstatovalo 
bezproblémový průběh obou oblastních soutěží družstev.  V diskusi ke zprávě STK žádal 
zástupce TJ Ostrov J. Mácha, aby při sestavování TK na novou sezónu bylo respektováno 
pořadí došlých přihlášek k pořádání turnajů a zabráněno kolizím turnajů na oblastní úrovni. 
Návrh A. Čechury omezit zasílání originálů zápisů o utkání byl diskutován a uzavřen 
stanoviskem STK: do podzimní schůze bude připraven formulář zápisu o utkání, který vyplní 
domácí tým, odešle k odsouhlasení soupeři a následně řídícímu soutěže. Originály zašlou 
všechny domácí týmy po sehrání posledního kola soutěže. Diskuse návrhu pořádat hrací kola 
ve všední dny byla ukončena závěrem ponechat na dohodě týmů event. předehrání nebo 
dohrávku mimo stanovený termín, nutnost dohody a předchozího schválení, resp. oznámení 
STK dle SŘ trvá.  

Ø Byly podány informace o výsledcích sezóny 09/10 z hlediska zisku medailí na MČR všech 
věkových kategorií, podána informace o výsledcích hráčů a hráček oblasti na celostátních 
turnajích, jejich výjezdech a výsledcích na turnajích v zahraničí, jejich zařazení do repre-
zentačních výběrů atd. Byly vyzdviženy pozitivní jevy uplynulé sezóny (zapojení nových 
skupin pořadatelů do organizace turnajů, sehrání všech postupových turnajů vč. KP dle 
schváleného TK aj.) a nastíněny problémy, ke kterým v průběhu sezóny došlo (nesehrání KP 
družstev žáků, neúčast na MČR této kategorie, některé problémy s propozicemi – absence 
informace o herním systému, problémy spojené se starty náhradníků na turnajích GP apod.). 
Účastníci obdrželi přehled o pořádaných turnajích uvádějící výši startovného na jednotlivých 
turnajích mládeže a případy uvedených nedostatečných informací v propozicích (příloha).  

Ø Bylo konstatováno, že na obsah materiálu zaslaného 1.4.2010 všem oddílům s požadavkem o 
připomínky (materiál se týkal především Doplňku Rozpisu soutěží mládeže na oblastní úrovni, 
ale také finančních podmínek pro tyto soutěže) reagovaly oddíly minimálně a jednotlivé 
zásady proto zůstaly k projednání na právě probíhající schůzi.  

 
Ad 2):  
 
Ø Byl předán a rámcově projednán návrh termínového kalendáře sez. 2010/11; zájemci o 

pořádání turnajů se přihlásí nejpozději do 31.srpna 2010. Na schůzi 3.9.2010 bude schválena 
konečná verze TK pro novou sezónu (příloha). 

Ø Přítomní byli upozorněni na zásadní změnu, ke které dochází v organizaci nejvyšších soutěží 
družstev dospělých: VV schválil Extraligu (dosavadní I.CL) a I.ligu se skupinami V a Z (dosa-
vadní II. CL). Nadcházející sezóna bude přechodným obdobím, během kterého by měla být 



vedena diskuse k reorganizaci a uspořádání nižších soutěží (II.liga, KP). Přítomní byli 
vyzváni, aby se do diskuse zapojili. 

Ø Rozpis soutěží mládeže (doplněk na regionální úrovni) pro novou sezónu (příloha) bude spolu 
s TK 2010/11 neprodleně vyvěšen na webových stránkách Zpč. badmintonového svazu 
(www.zpcbadminton.cz).  

Ø V oblasti se bude v nadcházející sezóně konat MČR U19 -  pořadatel Sokol Doubravka, termín 
29.-30.1.2011,  celostátní turnaj dospělých  – Velkou cenu města Plzně v kategorii dospělých 
v termínu 12.-13.3.2011, pořadatel Zpč.badmintonový svaz – zařadila STK ČBaS mezi turnaje 
úrovně A.  

 
Ad 3): 
 
V informaci o finanční situaci svazu zaznělo především: 

• Stav finančních prostředků Zpč.BaS ke dni schůze je 8 329,10 Kč. Celkové příjmy v období 
leden až květen 2010 činily 62 690 Kč, převod z r. 2009 Kč 14 888,80, celkové výdaje 
v období ledem až květen 2010 Kč 69 249,70. Zpč. BaS neobdržel a pravděpodobně v letoš-
ním roce neobdrží žádný příspěvek ČBaS na činnost oblastního svazu, zachována by měla zů-
stat dotace na talentovanou mládež, jejíž výše bude pro jednotlivé oblasti propočtena dle klíče 
vycházejícího ze zapojení hráčů oblasti do soutěží seriálu GP. Na základě žádosti podané KÚ 
Plzeňského kraje by měl Zpč. BaS obdržet dotaci na starty reprezentace kraje v kategoriích 
žactvo, dorost na turnajích (byly vysvětleny zásady pro použití této dotace a nutnost spolu-
účasti svazu na výdajích spojených s těmito starty). Byla podána informace o částkách na jed-
notlivých účtech ve výkazu hospodaření, zpracovaném PKS ČSTV a dále informace o finan-
čních záležitostech spojených s VC m.Plzně.  

• Byl projednán a schválen návrh podaný předsedkyní oblasti na úpravu dosavadní podpory 
uzavřeným turnajům mládeže a KP. Do budoucna zůstane zachováno jen poskytnutí diplomů, 
ruší se dotace KP míčky. Příspěvek na pronájem tělocvičen poskytovaným plošně pořada-
telům uzavřených turnajů mládeže byl zrušen, nicméně jednotlivé problematické případy 
spojené s event. nízkou účastí hráčů na turnajích budou řešeny po uplynutí sezóny a příspěvky 
po schválení zpětně poskytnuty. Byla schválena horní hranice startovného na uzavřených 
sdruž. krajských turnajích mládeže (60/30/30 Kč). Byl projednán a schválen návrh na úpravu 
startovného ve sdruž.  krajských soutěžích družstev dospělých: pro obě skupiny KP platí od 
nové sezóny částka 1000 Kč za družstvo v soutěži, pro oddíly/kluby, které družstva v soutě-
žích nemají, zůstává i nadále příspěvek 300 Kč.  
Způsob i termín úhrady zůstává beze změny: účet 351704464/0600, VS 02, SS číslo 
klubu/oddílu v rámci ČBaS, termín do 1.9.2010.  
Dále byla projednána výše odměn pro činovníky svazu s ohledem na současné finanční 
možnosti (web.stránky 3000 Kč, STK 2000 Kč, předsedkyně 1000 Kč/rok).  

• Nadále platí nabídka reklamy na webových stránkách svazu za nezměněných podmínek (min. 
½ roku, 5 Kč/den pro členy svazu, 10 Kč/den pro ostatní zájemce). 

• Doposud nebyly uhrazeny příspěvky pořadatelům uzavřených kvalifikačních turnajů a KP 
v kateg. mládeže (v sez. 2009/10). Budou rozeslány v nejbližším možném termínu, předpoklad 
do konce června. V souladu s požadavkem PKS žádám níže uvedené oddíly, aby v případě 
zájmu o proplacení tohoto příspěvku zaslali PKS potvrzení o bankovním spojení, pode-
psané statutárním orgánem TJ/klubu. Jde o oddíly USK Plzeň (800 Kč), Sn.K.Vary (800 
Kč), Dobřany (1200 Kč), B.Hora (1200 Kč), BKV Plzeň (800 Kč), Sokol Doubravka (1600 
Kč). V případě nedodání příslušného potvrzení nebude částka proplacena.   

 
 
Ad 4): 
• Přítomní byli informováni o možnosti využít 4 kusy raket přidělených ČBaS (dar World 

Youth and Culture Foundation) pro podporu vytipovaných hráčů v mládežnickém věku. 
Návrhy zašlete na e-mailovou adresu předsedkyně oblasti do 15.6.2010. 

http://www.zpcbadminton.cz


• Přítomní obdrželi informaci o možnosti objednat si badmintonové sety (cena cca 1500 Kč, 
vhodné pro začínající hráče, obsah setu 16 raket, 1 tuba plastových míčků, 4 sítě, kleště na 
vyplétání); objednávky na e-mailovou adresu předsedkyně oblasti do 15.6.2010. 

• Byla projednána účast na Sněmu ČBaS, který se bude konat v sobotu 19.června 2010 na 
Strahově. Zúčastní se ho (kromě předsedkyně oblasti a předsedy KR J.Koláře) tito zájemci: 
J.Sobota, J. Rubáš, T. Knopp, R. Behenský. Zástupce se pokusí zajistit také oddíly TJ 
Chlumčany, BKV Plzeň, TJ Dobřany a Sokola Plzeň-Doubravka.  

• Přítomní byli informováni o možnosti využít oblastí zakoupené multilicence na losovací 
program Švýcar (za manipulační poplatek 250 Kč pro oddíl/klub naší oblasti). 

• J. Hucl seznámil přítomné s možnostmi využití tohoto programu a krátce předvedl jeho apli-
kaci. Více na http://www.losovani.wz.cz, kontakt Ing. Milan Selingr, tel. 607993155, e-mail 
selingr@centrum.cz, web.stránky http://www.selingr.cz.  

• Byla projednána potřeba aktualizovat adresář oddílů a klubů Zpč.oblasti, zejména pak 
provést doplnění e-mailových adres. Prosíme o provedení aktualizace obratem (na adresu 
předsedy STK  J. Soboty) !!! 

• Byl vznesen dotaz na pravdivost informace, že ČBaS zakoupil Tournamentsoftware a na 
možnosti jeho využití. Skutečnosti prověří J.Sobota dotazem na Sněmu ČBaS, příp. dalším 
jednáním.  

• Byla podána informace o letním soustředění pořádaném Občanským sdružením Šumava ve 
dnech 4.-9. července v Klatovech(trenérka M.Osičková, Astra Praha s kolektivem mladých 
instruktorů. Více na www.hoopcamps.cz, základní informace byly účastníkům předány 
v písemné formě.  

 
 
Ad 5):  

Schůzi ukončila předsedkyně Zpč. BaS poděkováním za aktivní přístup a přáním pěkných 
prázdnin a dovolených. 
 
V Plzni 30. května 2010    
 
Zapsala Milada Nováková, 
předsedkyně Zpč. BaS v Plzni 
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