Zápis č. 6 /2012 ze schůze VV ČBaS dne 10. 9. 2012

Místo konání: Praha-Strahov
Přítomni: Procházková, Mendrek, Douša, Vorel, Skrčený, Pavelka, Škácha, Kolář, Osička, Musil,
Nováková, Vokoun, Jurka, Kotyza
Omluveni: Drašnar
Program:
1)
2)
3)
4)
5)

Kontrola zápisu a úkolů z posledního VV
Zprávy z jednotlivých komisí
Zprávy z jednotlivých oblastí
Různé
Závěr

1) Kontrola zápisu a úkolů z posledního VV
Dopis o zařazení badmintonu do Olympiády mládeže pro rok 2015 byl oficiálně zaslán na
ČOV a hejtmanovi Plzeňského kraje.
Ostatní úkoly byly diskutovány v rámci jednotlivých komisí.

2) Zprávy z jednotlivých komisí

KR
Předseda komise p. Kolář informoval o zajištění rozhodčích na MMČR 2012 a postupném zajišťování
rozhodčích pro MMJ ČR 2012.
V nejbližších dnech bude na webových stránkách vyvěšena aktualizace rozhodčích, a proto p. Kolář
opětovně upozornil, aby všichni rozhodčí včas zaslali své deníky.
Dotaz M. Novákové – Proběhne v nejbližší době nějaké školení rozhodčích? J. Kolář – Plánováno je
školení při MČR U19 v Českém Krumlově, jiné nikoliv. V případě zájmu je KR připravena na
příslušnou poptávku reagovat a vypsat další školení.

STK
Předseda komise p. Škácha vyjádřil nespokojenost, jakým způsobem jsou zasílány jednotlivé
dokumenty týkající se přestupů, hostování apod. Většina žadatelů nepostupuje podle příslušného řádu.
Komise STK plánuje změnu v soutěžním řádu a návrh změn týkající se ještě nastávající sezóny –
navrhované změny pošle členům VV k prostudování a následnému schválení.
Na webových stránkách budou umístěny turnaje všech Oblastí, možné je i umístění příslušných
propozic na tyto turnaje či pavouků.
Zpracovávání žebříčků navazující na změnu licenčního programu je již v konečné fázi. Žebříčky po
prvním turnaji (Benátky) budou zapracovány později, než je obvyklé.

Dotaz M. Nováková – Na koho je potřeba zasílat případné nesrovnalosti týkající se databáze licencí?
H Procházková – Veškeré nesrovnalosti zasílat na sekretariát.
Dotaz M. Nováková – Jak je to s licencí u hráčů, kteří na základě povolení Oblasti mohli doposud
startovat na určitých turnajích bez platné hráčské licence (začínající děti, U11 atd.) – VV schválil, že
všichni hráči, kteří se účastní turnajů a chtějí, aby jejich body byly započítány do žebříčku, musí mít
platnou licenci, a to od 1. 10. 2012 – 12 pro, 2 proti.
U zahraničních hráčů se pravidlo nemění – licence platná vždy na jednu sezónu, tedy do 31.8.
Dotaz M. Nováková – S novým systémem el. licencí mizí „kartičky = licence“, kterými se hráči
identifikovali. Jakým způsobem se budou hráči identifikovat? - V případě podezření má organizátor
právo vyžádat si doklad potvrzující identifikaci hráče (průkazka zdravotní pojišťovny, občanský
průkaz apod.)

EK
Předseda komise p. Osička informoval o čerpání rozpočtu ČBaS.
Navrhl vyplatit H. Procházkové odměnu za 06-12/2012 – odměna byla schválena.
Program V. - nákup ukazatelů skóre - případní výrobci budou osloveni, aby předložili své nabídky.

MK
Logo ČBaS - z předložených návrhů byly vybrány dvě varianty, a to návrh od p. Rastislava Belana a
Stanislava Boříka. Se jmenovanými budou probíhat další jednání o případné konečné verzi loga.
Ostatním autorům ČBaS děkuje, že se zapojili do výzvy o nové logo ČBaS - oficiální poděkování bude
vyvěšeno na webu.
Výběrové řízení na dodavatele míčů pro sezónu 2012-2013
Předseda MK navrhl a VV ČBaS schválil následující pořadí:
1. Match Point – míče Babolat Aeroflex Tour
2. VICTOR Sport s.r.o. – míče Gold Champion
3. Dufek Sport s.r.o. – míče RSL Classic, RSL No. 1
4.-5. Sport Lubas - míče Yonex AS 50, AS30, AS20
4.-5. Sportprotebe.cz - míče Lin-Ning A 300
S dodavatelem bude podepsána příslušná Smlouva.
Výběrové řízení na dodavatele oblečení pro MSJ 2012:
Předseda MK navrhl a VV ČBaS schválil následující pořadí:
1.
2.
3.

VICTOR Sport s.r.o.
Sportprotebe.cz – oblečení Forza
MatchPoint – oblečení Babolat

Nabídka firmy Inrema Sports s.r.o. – oblečení Adidas nebyla hodnocena, protože nebyla specifikována
konkrétní cena za oblečení.
S vítězem výběrového řízení bude podepsána příslušná Smlouva.
MK vypíše výběrová řízení na Generálního (hlavního) partnera ČBaS, na pořadatele Play Off
2013 a na dodavatele oblečení pro reprezentaci (seniorskou i juniorkou) pro rok 2013.

Badminton Revue - člen MK p. Martinec rozjel natáčení programu Badminton Revue, který by měl být
měsíčně vysílán na CT4. První pořad bude mapovat GP"A" Benátecký pohár, GP"A" Memoriál
Holobradého a MMČR.

Sportovní Kaleidoskop - Z. Musil seznámil VV s projektem Sportovní Kaleidoskop, který byl všem
členům zaslán s předstihem před VV ČBaS. Jedná se o sportovní reportáže, které by měly mapovat
jednotlivá sportovní odvětví z hlediska mládeže - návštěva dvou mládežnických oddílů, klubů, týmů,
jak probíhá trénink, jak často děti oddíl navštěvují, kolik platí rodiče, co vše platba zahrnuje, jak drahé
je pořízení výstroje, frekvence závodů, rozhovory s dětmi, rodiči, trenéry. Jednotlivé díly by měly být
vysílány na ČT4 - každý týden jiný sport. Členové VV nejpozději do 30. 9. 2012 zašlou své stanovisko,
zda by měli zájem podílet se na tomto projektu či nikoliv.
MMČR 2012, Brno - Z. Musil informoval o plánované autogramiádě vybraných reprezentantů, která
proběhne při MMČR v Brně.

TMK
Smlouvy s reprezentanty - smlouvy budou co nejdříve předloženy hráčům k podpisu.
T. Mendrek navrhl a VV schválil překlad druhé úrovně materiálu pro trenéry, které vydala BWF.
Přeložen bude od P. Floriána. Dále budou osloveny příslušné tiskařské firmy a zjištěna cena za případný
tisk přeložených materiálů.
Školení trenérů - T. Mendrek informoval o jednání s Peterem Mouritsenem z Dánska, který by byl
ochoten přijet na týdenní školení trenérů do ČR, a to na přelomu listopadu a prosince. Na základě této
domluvy žádá všechny Oblasti, aby mu zaslaly své požadavky, o čem by mělo školení být, co je nejvíce
zajímá. Požadavky zaslat nejpozději do 15. 10. 2012.
T. Mendrek předložil VV návrh na odměnu pro R. Votavu za zpracování podrobného hodnocení RSC.
VV návrh schválil.
Juniorská reprezentace
Soustředění v rámci NSC nadále probíhají. Junioři se před MSJ zúčastní MMJ v Belgii a MMJ
v Chorvatsku a MMJ ČR v Orlové.
Seniorská reprezentace
První osobní setkání nového předsedy TMK s hráči proběhne při MMČR v Brně.

RK
R. Vokoun opětovně zažádal o navrácení poplatku za licence hráčů TJ Sokol České Budějovice, které
byly vystaveny v letošním roce. Na základě již schválených nových pravidel o vydávání licencí VV
žádost neschválil v poměru 12 proti, 2 se zdrželi.

3) OBLASTI
ZČ
M. Nováková pozvala všechny oblasti na již tradiční, přátelský turnaj v Dánsku, o kterém všechny
oblasti informovala e-mailem.

SČ
P. Douša předložil návrh, zda by nemohly být vypsány některé turnaje U13-U15 jako otevřené. Turnaje
již takové jsou („sokolské“ turnaje) a nebývají zcela obsazené a tedy v nejbližší době STK tuto úpravu
neplánuje.

4) RŮZNÉ
Nové oddíly ČBaS
ZČ Oblast - žádost nového oddílu SC Zbrklý úder - Badminton Klatovy o.s. Žádost byla schválena.
VČ Oblast - žádost nového oddílu BR - Badminton Rychnov nad Kněžnou. Žádost byla schválena.
JM Oblast - žádost nového oddílu Allvictus Zlín BK. Na základě potvrzení JM oblasti žádost byla
schválena.
Všechny nové oddíly budou o této skutečnosti informovány.
H. Procházková informovala o schůzce s J. Fruehaufem a M. Krausem a jejich zájmu, aby pan Kraus
opětovně zastupoval ČBaS v ČOV. VV této žádosti nevyhověl, zástupcem v ČOV nadále zůstává Z.
Musil.
Projekt Badmintonová Olympiáda - od p. Kroce zatím nepřišly žádné další informace. O dalších
krocích není informován ani předseda SČ oblasti p. Douša.

Příští jednání VV ČBaS bude dne 23. 10. 2012

Zapsala: H. Procházková, 17. 9. 2012

