Zápis č. 3/2014 ze schůze VV ČBaS dne 30.4.2014
Místo konání: Praha-Strahov
Přítomni: Mendrek, Kolář, Dostál, Pavelka, Kašpárek, Nováková, Kotyza, Musilová, Jurka, Škácha,
Procházková, Douša, Osička, Skrčený, Drašnar
Hosté: Rubáš, Musil, Stýblo, Bernaciková
Omluveni: Vokoun
Program:
1) Kontrola zápisu a úkolů z posledního VV
2) Zprávy z jednotlivých komisí
3) Různé

1) Kontrola zápisu a úkolů z posledního VV
Úkoly byly diskutovány v rámci jednotlivých komisí

2) Zprávy z jednotlivých komisí
KR
J. Kolář informoval o zajištění rozhodčích pro MČR juniorů kategorie U17 a pro finále Play off extraligy
dospělých.
Dále informoval o Školeních rozhodčích při MČR U15 v Hradci Králové.
Apeloval na oblasti s informací pro rozhodčí o zaslání jejich deníků nejpozději do 30.6.2014.

STK
Návrh na změnu systému extraligy družstev dospělých
H. Procházková upozornila, že doposud nebyl na členy VV rozeslán návrh Petra Martince na změnu systému
extraligy družstev dospělých. VV ukládá předsedovi STK, aby tento návrh ihned rozeslal. Bude řešeno na
příštím jednání VV ČBaS.

MK
Badminton Revue
M. Kašpárek požádal svého hosta pana Stýbla, aby členy VV informoval o obsahu a sledovanosti pořadu
Badminton Revue na TV kanálu Sport 5.
Pan Stýblo stručně informoval o historii vysílání pořadu a o možných změnách, jak pořad dále vysílat.
M. Kašpárek navrhl, aby do konce roku 2014 i nadále pokračovala spolupráce s panem Stýblem a pořad
Badminton Revue byl nadále vysílán.
Hlasování VV: Pro- 10 hlasů, Proti- 3 hlasy, Zdržel se- 1 hlas
VV tento návrh přijal. Dále uložil MK zaměřit se více na obsah pořadu.
Pořadatelství MMČR 2014
M. Kašpárek stručně informoval členy VV o pokračujících přípravách MMČR dospělých v Praze.
J. Pavelka vznesl dotaz na konkrétní termín sepsání Smluv s jednotlivými partnery. M. Kašpárek uvedl, že
v současné chvíli bohužel nezná termín podepsání Smluv.

Finále Play-off extraligy družstev pro sezónu 2013- 14
H. Procházková požádala M. Kašpárka o vysvětlení členům VV, proč byl nakonec přenos zajištěn ve spolupráci
s ČT a ne s TV Sport 5, jak bylo uvedeno v minulém zápise.
M. Kašpárek uvedl, že ve spolupráci s panem Lubasem došlo k jednání s ČT a dále informoval o podmínkách
vysílání na ČT.

TMK
T. Mendrek krátce informoval členy VV o výsledcích našich reprezentantů na MEJ U17, MSJ a ME dospělých
v Kazani.
MS jednotlivců dospělých Kodaň
T. Mendrek informoval členy VV o první fázi kvalifikace na MS dospělých. V této fázi se kvalifikovalo 5
hráčů. Zároveň informoval členy VV, že výše podpory na tuto akci bude 15.000 Kč pro každého kvalifikujícího
se hráče.
Hodnocení NSC a RSC v sezóně 2013-14
H. Procházková vyjádřila svoji nespokojenost se zaslaným hodnocením RSC, jaké TMK členům VV a
jednotlivým RCS předložila. M. Nováková dále apeluje na konání schůzky RSC v září 2014, jak je uvedeno
v materiálu Systém péče o talentovanou mládež.
Návrh plánu NSC na příští období bude zaslán do 10.6. tak jak je uvedeno v materiálu Systému péče o
talentovanou mládež.
Systém soutěží mládeže pro sezónu 2014-15
M. Bernaciková členům VV krátce představila plánované změny v Systému soutěží mládeže. Po vyhodnocení
všech připomínek ke změně systému, předložila TMK členům VV tento návrh změny:
Změna systému soutěží mládeže se bude týkat pouze kategorie U19- pro tuto kategorii by tedy došlo k otevření
turnajů typu GPA, GPC, nově by byl přidán turnaj typu GPB
Hlasování VV: Pro- 9 hlasů, Proti- 2 hlasy, Zdržel se- 3 hlasy.
VV tento návrh schválil a ukládá STK k zapracování do Rozpisu soutěží pro sezónu 2014-15.
TMK dále předložila VV návrh na právo startu juniorů do 15ti let v jednotlivých kategoriích:
U13- nehraje kategorii dospělých a U19, U17 pouze na úrovni oblastí
U15- nehraje kategorii dospělých, U19 pouze na úrovni oblastí.
Hráči po dovršení 15ti let mohou hrát všechny kategorie bez omezení.
Hlasování VV: Pro- 11 hlasů, Zdržel se- 3 hlasy
VV tento návrh schválil a ukládá STK k zapracování do Soutěžního řádu.
Školení trenérů
M. Bernaciková prezentovala za lektorskou radu členům VV plán školení trenérů a učitelů pro letošní rok
s využitím dotací BE a výhled na příští sezónu. Prezentace viz příloha zápisu.

EK
M. Osička informoval členy VV o schválených dotacích z prostředků MŠMT na rok 2014.
Předložil členům VV návrh na rozdělení finančních prostředků nad rámec zatím schváleného Rozpočtu ČBaS
pro rok 2014. Tento návrh bude rozeslán na členy VV emailem a bude o něm hlasováno per rolam.

3) RŮZNÉ
Z. Musil jako zástupce ČBaS v ČOV informoval členy VV o Plénu ČOV.
Žádosti hráčů Kristiny Gavnholt a Petra Koukala
H. Procházková informovala členy VV o zaslaných Žádostech hráčů Kristiny Gavnholt a Petra Koukala o
nominaci jejich trenérů jako doprovodu ČBaS v případě jejich úspěšného kvalifikování se na LOH 2016 v Riu.
Zároveň poprosila Z. Musila jako zástupce ČBaS v ČOV o stručném informování, jak tato nominace ČBaS vůči
ČOV probíhá.

Následně VV žádosti Kristíny a Petra projednal s následujícím výsledkem:
- v případě úspěšné kvalifikace jednoho hráče a jednoho místa pro doprovod - bude nominován osobní
trenér hráče
- v případě kvalifikace dvou hráčů a získání pouze jednoho místa pro doprovod – bude nominován
vedoucí družstva
- v případě úspěšné kvalifikace dvou hráčů a získání dvou míst pro doprovod – bude nominován vedoucí
družstva a osobní trenér hráče, který bude v den kvalifikace výše na světovém žebříčku
Hlasování VV: Pro- 12 hlasů, Proti- 0 hlasů, Zdrželo se- 2 hlasy
VH ČUS
H. Procházková dále informovala členy VV o Valné Hromadě ČUS.
Nové Stanovy ČBaS
H. Procházková informovala členy VV, že se v současné chvíli neztotožňuje s novým návrhem Stanov ČBaS ve
smyslu změny organizační struktury VV ČBaS a nemůže tedy podpořit návrh Stanov ČBaS tak, jak byl
prezentován i na webových stránkách ČBaS.
Poprosila členy VV, aby se hlasovalo o předloženém návrhu Stanov ve znění připraveném J. Rubášem.
Hlasování VV: Pro- 5 hlasů, Proti 5 hlasů, Zdržel se- 4 hlasy
H. Procházková navrhla na Sněmu ČBaS předložit ke schválení novou úpravu Stanov ČBaS při zachování
stávající struktury VV.
Hlasování VV: Pro 10 hlasů, proti- 4 hlasy
VV ukládá J. Rubášovi přepracování návrhu nových Stanov ČBaS do podoby stávající struktury VV.

Příští jednání VV ČBaS bude dne 27.5.2014
Zapsala: H. Musilová, 30.4.2014

