Zápis č. 5 /2010 ze schůze VV ČBaS dne 9. 11. 2010
Místo konání: Praha – Strahov
Přítomni: Musil, Škácha, , Nováková, Kotyza, Vorel, Procházková, Jurka, Scheiner, Pavelka, Fruehauf,
Kolář
Omluveni: Drašnar, Tomek
Program:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

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

1) Zahájení
Předseda Ing. Zdeněk Musil přivítal nového člena Martina Osičku na jeho první schůzi VV ČBaS.

2) Kontrola zápisu a úkolů z posledního VV
Program League planner
Licence pro program League planner byla zakoupena a již se používá pro extraligu a I. ligu.
SCM – p. Vorel informoval VV, že p. Kroc byl pozván na jednání TMK, které proběhne v pátek 19. 11.
2010 při MMJ ČR v Orlové Lutyni.
MMČR 2011 – nepřihlásil se žádný zájemce. Výběrové řízení bude opětovně vyvěšeno na webu
s termínem přihlášek do 31.12.2010.
MČR 2011 – do Výběrového řízení na pořadatele MČR 2011 se příhlásili dva zájemci – SK Badminton
Přerov a Jan Vondra. Per rolam emailem byl členy VV jako pořadatel vybrán oddíl SK Badminton
Přerov. Oba zájemci byli o výsledku již informováni.
Školení trenérů
Školení trenérů proběhne ve čtvrtek 18. 11. 2010 v Orlové Lutyni. Propozice byly vyvěšeny na webu.
MSJ 2012 – po zjištění všech podmínek na pořádání MSJ 2012 nakonec přihláška podána nebyla.

3) Zprávy z jednotlivých komisí
MK
Rozpočet ČBOS 2011
J. Fruehauf informoval VV o připravovaném rozpočtu ČBOS pro rok 2011. Návrh rozpočtu bude
rozeslán všem členům VV k prostudování.
Zodpovídá: MK

Výběrové řízení na gen. partnera ČBaS pro následující 3 roky
J. Fruehauf předložil VV k odsouhlasení Výběrové řízení na gen. partnera ČBaS. VV návrh s drobnými
úpravami schválil. Výběrové řízení bude vyvěšeno na webu.
Zodpovídá: MK
Výběrové řízení na pořadatele Play Off Extraligy 2011
VV schválil návrh Výběrového řízení na pořadatele Play Off Extraligy 2011. Výběrové řízení bude
vyvěšeno na webu.
Zodpovídá: MK
Měsíční příspěvek vybraným hráčům
J. Fruehauf předložil VV návrh na změnu systému vyplácení měsíčního příspěvku vybraným hráčům.
Hráčům by byl příspěvek vyplácen na základě umístění na světovém žebříčku v příslušném měsíci.
Návrh prozatím nebyl schválen s tím, že musí být dopracován.
Zodpovídá: TMK, MK

EK
Čerpání rozpočtu ČBaS k 31.10.2010
M. Osička informoval VV o aktuálním čerpání rozpočtu ČBaS k 31.10.2010 a dále vyzval všechny
komise, aby mu nejpozději do 30. 11. 2010 zaslaly návrhy rozpočtu na rok 2011.
Zodpovídá: všechny komise
Bonusový systém
M. Osička předložil VV návrh pro vyplácení Bonusů v sezóně 2010/2011:
hodnota bodu
hodnota bodu

4,5,-Kč/dospělá reprezentace, max. vyplacená částka 250 000,-Kč
3,-Kč/juniorská reprezentace, max. vyplacená částka 100 000,-Kč

V případě, že např. junioři nevyčerpají celkovou částku 100 000,-Kč bude tato částka převedena do
částky pro dospělé a naopak.
VV návrh odsouhlasil s tím, že dále dojde k úpravám pravidel pro vyplácení Bonusů – upravený systém
bude předložen VV k diskuzi na příštím jednání VV. Po projednání VV budou o změnách hráči
informováni.
Zodpovídá: TMK
Dotace pro rok 2011
M. Osička informoval VV o změnách v systému vyplácení dotací pro rok 2011. Informace lze nalézt na
stránkách MŠMT.

TMK
Juniorská reprezentace
6 Nations Future Cup, Belgie
Juniorská reprezentace se ve dnech 11.11. -14.11.2010 zúčastní Mezinárodního turnaje 6 zemí v Belgii
– turnaj družstev a jednotlivců.
Nominace:

Janáček Jaromír
Mendrek Adam
Světnička Michal

Trenér:
Doprovod:

Turoň Michal
Zych Pavel

Myšáková Michaela
Zychová Ivana
Úblová Veronika

SCM – seznam hráčů zařazených do SCM pro nadcházející období byl umístěn na webu
ME družstev 2011, Amsterdam
VV odsouhlasil účast naší seniorské reprezentace na ME družstev 2011, která se uskuteční ve dnech
15. -20. 2. 2011 v Amsterdamu. Předpokládaná nominace 3+3+trenér.
Dotaz M. Novákové –je možné umístit na webu pravidla týkající se oblékání na jednotlivých
mezinárodních turnajích? Důležité je to především pro mladé hráče a jejich trenéry, kteří začali jezdit na
mezinárodní turnaje.
Informace budou umístěny na webu.
Zodpovídá: TMK, KR
MČR 2011 Přerov
Nominace do jednolitých kategorií do Ankety, která se každoročně při MČR vyhlašuje, bude řešena na
schůzi TMK, která proběhne dne 19. 10. 2010 v Orlové. VV bude poté o nominace informován.

STK
Extraliga a I. liga 2010
Extraliga a I. liga již probíhá v programu League planner. I. Škácha informoval, že průběžná
aktualizace výsledků od jednotlivých oddílů možná není, lze jen doplnit konečné výsledky.

KR
MMČR 2010 Brno – proběhlo bez problémů, zajištění rozhodčích kladně hodnoceno
MMJ ČR 2010 Orlová – rozhodčí zajištěni
Předseda KR J. Kolář prosí všechny rozhodčí, aby mu včas zaslali své deníky!!

OBLASTI
ZČ
M. Nováková informovala o chystaném Plese badmintonistů – ples se bude konat dne 19. 2. 2011
v Rokycanech.

SM
J. Pavelka informoval o chystaném MČR 2011 v Přerově. MČR se uskuteční v Tenisové hale, kde bude
k dispozici 6 kurtů (5 kurtů hracích, 1 kurt rozehrávací), ubytování v hotelu Fit, stravování v hale.

5) RŮZNÉ
Badmintonové sety
H. Procházková informovala o možnosti nákupu Badmintonových setů – informace o setech lze získat
na stránkách BE. Sety je možné objednávat pouze přes ČBaS. Závaznou objednávku lze zaslat na ČBaS
nejpozději do 10. 12. 2010.

další schůze VV se bude konat v úterý 11. 1. 2011
Zapsala: Mgr. Procházková, 18. 11. 2010

