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

konané 3. září 2010   
----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Přítomni: členové VV Zpč. BaS a zástupci celkem  12 oddílů a klubů dle prezenční listiny (USK, 
Jupiter, Dobřany, Bílá Hora, Doubravka, Chrást, BKV Plzeň, Ostrov, Chlumčany, Rozvoj, 
Nejdek, Slavoj Plzeň) 

Nepřítomni a omluveni: Sn Karlovy Vary, Prazdroj 
Neomluveni: Skvrňany, Tor.Rokycany, Přeštice, Nippur. 
------------------------- 
Program: 1) Příprava sezóny 2010/11 

 2) Informace o hospodaření 
  3) Různé   
  4) Diskuse 
  5) Závěr 
 
Ad 1):  
 
Ø Předseda STK Zpč. BaS J. Sobota informoval o počtu družstev přihlášených do jednotlivých 

skupin KP A a B dospělých a o změnách v organizaci těchto soutěží (Play off). Navrhl termí-
ny turnajů jednotlivců na základě zájmu organizátorů. Vysvětlil záměr zorganizovat v příští 
sezóně soutěž družstev v min. složení 2+1 (KP C), informoval o posunu termínu přihlášek do 
této soutěže (17. září) a výši startovného (500 Kč za družstvo).  

Ø M.Nováková připomněla změny v Doplňku rozpisu soutěží pro sez. 2010/11, který se týká 
soutěží mládeže a požádala o jejich akceptování v průběhu sezóny. Informovala o přihláškách 
zájemců o pořádání turnajů mládeže ve věkových kategoriích U13 až U19 vč. soutěží družstev 
(žactvo dorost). V TK nové sezóny (příloha) je neobsazený 2. kvalifikační turnaj U13 v termí-
nu 27.-28.11., případný zájemce ať se co nejrychleji přihlásí. Přihlášky do všech KP družstev 
mládeže (U13, žactvo, dorost) se podávají do 30.9., podle jejich počtu budou soutěže uspořá-
dány.  

Ad 2):  
 
Ø Zpč. BaS obdržel dotaci KÚ na starty výběrů oblasti (15 000 Kč) a dotaci ČBaS na talentova-

nou mládež. Současný stav finančních prostředků u PKS je 25 778 Kč. Oddíly, které dosud 
nezaplatily schválené částky za start družstev dospělých (1000 KPA, 1000 KPB, 500 KPC, 
300 u oddílů, jejichž hráči v soutěžích družstev nestartují), ať tak učiní neprodleně.  

Ø Byly vysvětleny důvody, proč příspěvky oddílům, které v uplynulé sezóně pořádaly uzavřené 
turnaje mládeže, nebyly rozeslány (požadovanou informaci o čísle účtu potvrzenou střešní 
organizací zaslaly jen Dobřany, Doubravka a Karlovy Vary). Zpč. BaS žádá i ostatní oddíly 
(USK, BKV, B.Hora), aby tak neprodleně učinily. Následně bude převod příspěvků proveden.  

Ø V průběhu roku se podařilo umístit na webové stránky Zpč. BaS reklamy několika firem, resp. 
sportovních aktivit. Nabídka trvá, podmínky nezměněny (5 Kč/den pro členy svazu, 10 Kč/den 
pro nečleny, minim. na půl roku). 

 
Ad 3): 
 
V různém zazněly především tyto informace: 

• STK ČBaS  zařadila Velkou cenu m. Plzně do úrovně A, turnaj se uskuteční ve dnech 11.-13. 
března 2011 v hale Slavie VŠ na Borech. Platí i nadále výzva pro zájemce o reklamu jak na 
plakátu akce, tak na webových stránkách akce (www.badminton-plzen.cz) i přímo v místě 
konání turnaje. Zájemci, kteří by chtěli pomoci s přípravou akce, jsou vítáni (předseda STK 
vysvětlil záležitosti kolem streamingu), vítána je i jakákoli materiální podpora akce. 

http://www.badminton-plzen.cz


• Byla připomenuta povinnost hráčů mít platný registrační průkaz a podána informace o 
tom, že STK Zpč. BaS provede kontrolu soupisek jednotlivých družstev v tomto směru; stejně 
tak budou v průběhu sezóny kontrolováni hráči dopisovaní na soupisky.  

• K dispozici je losovací program Švýcar, který si pro neoficiální soutěže (mimo GP, turnaje 
neregistrovaných apod.) mohou za 250 Kč zakoupit oddíly Zpč. oblasti. Doporučuje se! 

• Byl schválen návrh předsedkyně Zpč. oblast. výboru, aby 4 kusy raket, obdržených od ČBaS 
byly použity jako hlavní cena pro vítěze KP družstev U13.  

 
Ad 4): 
• Člen STK Zpč. BaS J. Vaněček připomněl nutnost urychleného zaslání soupisek pro soutěže 

KP A B těmi oddíly, které tak (v rozporu se schválenými pravidly) v den schůze neučinily; 
dále připomněl požadavek na zaslání originálů všech zápisů o utkání po sehrání základní části 
všech soutěží (před Play off).  

• Byla projednána účast na Sněmu ČBaS, který se konal 19. června (nízká účast zástupců 
oblasti). Z diskuse nevyplynuly žádné konkrétní návrhy na úpravu počtu delegátů, nebyl ale 
podpořen ani návrh stanovit do budoucna počet delegátů na Sněm ČBaS na základě počtu 
registrovaných hráčů v příslušné oblasti. 

• Byla podána informace o konání 9. ročníku Czech Sokol Cupu a záměru sestavit družstva 
výběrů Plzně v obou věkových kategoriích (U15, U17); oddíloví trenéři byli požádáni o spolu-
práci.  

• J. Segeč informoval o testech skupiny hráčů zařazených do SCM Č.Krumlov, detašované 
místo Plzeň – výsledky budou po zpracování zaslány pro informaci oddílovým trenérům.  

 
 
Ad 5):  

Schůzi ukončila předsedkyně Zpč. BaS shrnutím požadavků na oddíly a kluby spolu s termíny 
pokrytí těchto požadavků v zájmu bezproblémového průběhu sezóny.  

 
 
V Plzni 5. září 2010    
 
Zapsala Milada Nováková, 
předsedkyně Zpč. BaS v Plzni 
 
 
 
 
-------------------------------------------------------------- 
Příloha: Termínový kalendář sezóny 2010/11(konečná verze – září 2010) 


