Zápis č. 2/2015 ze schůze VV ČBaS dne 4. 3. 2015
Místo konání: Praha-Strahov
Přítomni: Provazník, Škácha, Pavelka, Nováková, Procházková, Douša, Osička, Dostál, Jurka, Kolář,
Kašpárek
Hosté: Reichman,
Omluveni: Skrčený, Drašnar, Votava
Program:
1) Kontrola zápisu a úkolů z posledního jednání VV
2) Zprávy z jednotlivých komisí
a) KR
b) STK
c) EK
d) MK
e) TMK
3) Zprávy z oblastí
4) Různé

1) Kontrola zápisu a úkolů z posledního VV
Doplnění zápisu č.1 ze dne 28.1.2015 – VV schválil nákup jedné licence Tournament Planner pro
každou oblast. Každoroční update licence bude již v kompetenci každé oblasti.
Úkoly byly diskutovány v rámci jednotlivých komisí.
2) Zprávy z jednotlivých komisí
KR
Rozhodčí pro Play off a MČR mládeže pro jednotlivé kategorie zajištěny.
Upozornění – BWF vydalo „přípis“ o „plynulosti hry“. Cílem je přísnější postih hráčů, pokud
v průběhu zápasu příliš zdržují a porušují „pravidlo o plynulosti hry“. Informace bude umístěna
na webu ČBaS – žádáme všechny hráče, trenéry a rozhodčí o důkladné prostudování.
STK
Nebyly podány žádné nové informace
MK
Spolupráce s Badminton Revue nebude již pro tento rok pokračovat. Panu Stýblovi děkujeme za
dosavadní spolupráci.
MČR Karviná – předseda MK reagoval na kritiku DR týkající se malé propagace svazu při MČR
dospělých v Karviné - byla dodržena veškerá pravidla umístění a počtu banerů ČBaS dle Smlouvy
s pořadatelem. Dle MK velmi vydařený turnaj, velká divácká návštěvnost.
Předseda DR byl vyzván k předložení „manuálu“, jak si představuje organizaci turnajů a prezentaci
svazu při těchto turnajích. Vzhledem k oficiálním zprávám předložených DR, VV žádá o prezentaci
zápisů z jednání DR.

MMČR 2015 – VV ukládá MK zajistit návštěvu haly, kde proběhne MMČR 2015.
Badminton Unlimited – jednání probíhá, čekáme na rozhodnutí produkce pořadu, zda povolí vkládat
oficiální české titulky.
EK
Rozpočet 2015 – v rámci schváleného rozpočtu na rok 2015 nedošlo k žádným změnám. Zdroje ze
strany MŠMT na rok 2015 zatím nebyly potvrzeny.
Podpora reprezentantů v roce 2014 – M. Osička informoval o článku na webu o podpoře našich
hráčů v roce 2014 - podpora juniorů v průměru cca 55tis/junior/rok, podpora dospělé reprezentace
v průměru 138tis./hráč/rok.
VV ČBaS odsouhlasil v poměru vyplacení odměny ve výši 30 tis. Kč M. Kašpárkovi za organizaci
MMČR 2014 a kvalifikace ME družstev. Odsouhlaseno v poměru 8 pro, 4 proti, 2 zdrželi.
ČBOS – hospodaření skončilo plus cca 4 tis. Kč. Výsledovka a rozvaha bude zaslána členům VV
k nahlédnutí.
Sponzoring - Vít Dostál požádal o vyvěšení sazebníků s přehledem provize při získání sponzorských
příjmů.
TMK
MEJ Polsko – příprava probíhá dle plánu pod vedením T. Mendreka a D. Palyamy. Nominace byla
oznámena všem hráčům a jejich trenérům, reprezentace pojede ve složení 5+ 5+2. Před turnajem
proběhne soustředění nominovaných hráčů v SC Nymburk.
Nominace:

Filip Budzel, Lukáš Holub, Michal Hubáček, Jan Louda, Jan Somerlík
Michaela Fuchsová, Magdaléna Lajdová, Monika Světničková, Denisa Šikalová,
Tereza Švábíková

Trenéři:

Dicky Palyama, Tomasz Mendrek

V průběhu MEJ proběhne meeting BE – zástupcem ČBaS bude J. Provazník.
National Future Cup, Rakousko - nominace oznámena všem hráčům a jejich trenérům.
Reprezentace pojede pod vedením Radka Votavy a Tomáše Krajči. Před turnajem proběhne
soustředění nominovaných hráčů v Českém Krumlově.
Sudirman Cup – dospělá reprezentace se zúčastní ve dnech MS družstev, kdy hlavním cílem je
především získání důležitých bodů pro olympijskou kvalifikaci. Vybraným hráčům bude vyplacena
podpora ve výši 20 tis. Kč. Tým pojede ve složení – Petr Koukal, Milan Ludík, Jan Fröhlich, Jakub
Bitman, Zuzana Pavelkova a Alžběta Bášová, trenér – Tomasz Mendrek.
V rámci turnaje Sudirman Cup proběhne v místě konání ve dnech meeting BWF – zástupcem ČBaS
bude Tomasz Mendrek.

Dospělá reprezentace
- J. Provazník informoval o nových Smlouvách s reprezentanty , ve kterých budou také
požadavky týkající se EH v Baku a LOH 2016
- Bonusový systém a dlouhodobá podpora budou zachovány
- Podpora olympijského cyklu – bude předložena na příštím jednání VV ČBaS
- Nominační kritéria a výše podpory na MS Jakarta – předložena nejpozději do 30. 4. 2015
- Reprezentace rozdělena na A-tým a B-tým – hráči budou informováni, informace budou
umístěny na webu
Juniorská reprezentace
- BWF a BE odsouhlasilo sjednocení všech věkových juniorských kategorií, a to k 1.1.2016. Při
MEJ proběhne meeting BE – diskuze, jak se k těmto změnám budou stavět
jednotlivé státy, zda dojde k úpravám jejich juniorských soutěží.
Seminář ČOV
J. Provazník informoval o semináři ČOV, kterého se dne 4.3. zúčastnil, a který se týkal především
sportovních tříd a gymnázií a jejich vliv na výchovu reprezentantů. Na semináři vystoupil i zástupce
MŠMT. Poměrně skeptický pohled sportovních tříd a jejich vliv na výchovu sportovních
reprezentantů. Tlak na ČOV, aby svazy více hráčů dávali na sportovní gymnázia. V současné chvíli
funguje spíše individuální plán u sportovců.
ODM Plzeň – 15.-18.6.2015
- nominace ke 30.4.2015, doporučujeme respektovat výsledky MČR U15 (25.-26.4.2015)
- plná zodpovědnost je na oblastech
- rozhodujícím kritériem pro nominaci za kraj je trvalé bydliště hráče
- počet 2 hráči, 2 hráčky a 1 vedoucí je nepřekročitelný
- do nominace je zapotřebí uvést jak nominované účastníky, tak náhradníky (akreditační karta)
- akreditační karta umožní účastníkům LODM využití MHD v Plzni zdarma, účast na
doprovodných akcích, stravování apod.
- všechny badmintonové skupiny budou ubytovány ve VŠ kolejích v Baarově ulici na Borech,
samotná soutěž se uskuteční v prostorách 25. ZŠ
- členové VV by měli co možná nejdříve projevit zájem o účast (pořadatel požaduje seznam
VIP)
3) Zprávy z oblastí
ZČ – M. Nováková opětovně požádala Legislativní radu o vyjádření, jak se budou v rámci nového
občanského zákoníku řešit pobočné spolky svazu.
4) Různé
Členská základna nebyla dodána zcela kompletní, oddíly a kluby, které nedodaly potřebné informace,
jsou v současné chvíli označeni jako neaktivní a jejich hráči tedy nemohou startovat na příslušných
soutěžích.
Oddíly budou opětovně vyzvány k dodání příslušných dat.
Příští jednání VV ČBaS bude dne 22.4.2015

Zapsala: H. Procházková

