Zápis č. 5/2013 ze schůze VV ČBaS dne 3.12.2013
Místo konání: Praha-Strahov
Přítomni: Mendrek, Kolář, Dostál, Pavelka, Musil, Nováková, Kotyza, Musilová, Jurka, Drašnar, Škácha,
Procházková, Douša, Osička, Vokoun, Kašpárek
Omluveni: Skrčený
Program:
1) Kontrola zápisu a úkolů z posledního VV
2) Zprávy z jednotlivých komisí
3) Zprávy z jednotlivých oblastí
4) Různé
5) Závěr

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

2) Zprávy z jednotlivých komisí
MK
Předsedkyně ČBaS H. Procházková představila členům VV pana Miloslava Kašpárka a navrhla ho jako
kandidáta ke kooptaci na post předsedy MK za odstoupivšího Zdeňka Musila.
Miloslav Kašpárek informoval členy VV o svých cílech a představě fungování na této pozici.
VV jednohlasně schválil kooptaci Miloslava Kašpárka na post předsedy MK ČBaS ke dni 3.12.2013.
Z . Musil informoval členy VV, že v nejbližší době seznámí M. Kašpárka s úkoly a záležitostmi týkající se MK.
Panu Kašpárkovi popřál v nové funkci mnoho zdaru a vyzdvihl cíl najít vazbu mezi ČBaS a hobby
badmintonem.
Výběrové řízení na pořadatele MMČR 2014
Z. Musil informoval, že do VŘ došla pouze jedna nabídka- nabídka je na období 2014-17 turnaj International
Challenge, vize 2015-17- turnaj kategorie Grand Prix.
VV pověřil MK a EK jednat s předkladatelem nabídky pro pořádání MMČR na rok 2014 (případně na další
roky).
Výběrové řízení na dodavatele oblečení pro reprezentaci 2014
Z. Musil informoval členy VV o vypsaném Výběrovém řízení. Termín podání nabídek je 16.12.2013. Z. Musil
poprosil členy VV o hlasování per rollam v týdnu 51.
Výběrové řízení na pořadatele finále Play-off extraligy družstev pro sezónu 2013- 14
Z. Musil informoval o podpisu Smlouvy s firmou Sport Lubas.
Výběrové řízení na dodavatele míčů pro ČBaS pro sezónu 2013-14
Z. Musil informoval o rozběhlé spolupráci mezi firmou Victor a ČBaS.

KR
J. Kolář informoval o zajištění rozhodčích pro MČR dospělých a MČR juniorů.

STK
Start hráčů s přímým postupem na oblastních postupových turnajích
Ivan Škácha navrhl hlasovat o změně v Pokynech STK z 5.9.2013 týkající se startu hráčů s přímým postupem
na oblastních postupových turnajích. Změna se týká zrušení výjimky pro párové disciplíny.
Nové znění tohoto bodu Pokynů STK: Od sezóny 2013-14 nesmí na oblastních postupových turnajích mládeže
startovat hráči v té disciplíně, ve které mají přímý postup na celostátní turnaj typu GPA.Výjimkou je oblastní
přebor, kde mohou startovat i hráči, kteří mají přímý postup na MČR ve všech disciplínách.
Hlasování VV: Pro-2 hlasy, Proti-6 hlasů, Zdrželo se- 5 hlasů.
VV tuto změnu v Pokynech STK neschválil
Povinnost oblastních svazů/sdružení u turnajů GP
Ivan Škácha navrhl VV hlasovat o změně pravidla povinnosti oblastních svazů/sdružení u turnajů GP daného
Rozpisem soutěží 2013-14 takto:
Zaslat obratem (max. do týdne) po ukončení turnaje úplné a zkontrolované výsledky a to výhradně na
předepsaném formuláři (Formulář výsledků) včetně hracích plánů (“pavouků“) všech disciplín turnaje na
adresu STK ČBaS.
Nesplnění tohoto ustanovení má za následek pořádkovou pokutu ve výši 1 000,- Kč (pro GPA, GPB) resp. 500,Kč (pro ostatní turnaje) a nezapočítání výsledků turnaje do žebříčku GP až do doby zaplacení této pořádkové
pokuty.
Hlasování VV: Pro- 8 hlasů, Proti- 0 hlasů, Zdrželo se- 5 hlasů. VV tuto změnu schválil. STK zanese do Rozpisu
soutěží 2013-14.
Aktualizace žebříčku dospělých po každém turnaji kategorie GP A a GP B
Ivan Škácha navrhl aktualizaci žebříčku dospělých po každém turnaji GP A a B.
VV jednohlasně schválil
MČR dospělí
Ivan Škácha informoval členy VV o možnosti změny časového harmonogramu pátečních a sobotních zápasů.
Důvodem je neočekávaná obsazenost haly – musí být umožněn trénink norských házenkářek, o kterém se
pořadatel MČR dozvěděl až nyní. Vše je v jednání s pořadatelem a členové VV budou o případné změně včas
informováni.
T. Mendrek upozornil na stížnosti hráčů v souvislosti s losováním v den zahájení MČR.
VV navrhl losování MČR ve středu před zahájením turnaje za podmínky, že pokud se odhlásí 2 nasazení hráči,
bude příslušná disciplína přelosována.
Hlasování VV: Pro- 7 hlasů, Proti- 4 hlasy, Zdrželi se- 2 hlasy.
VV tento návrh schválil. STK zapracuje do Rozpisu soutěží 2013-14.

TMK
T. Mendrek informoval o připravované změně Systému soutěží mládeže pro sezónu 2014-15. Konkrétní
podoba změn bude v nejbližší době rozeslána na všechny členy VV.
Kvalifikační řád trenérů
T. Mendrek navrhl hlasovat o přijetí nového KŘ trenérů.
VV za podmínky změny několika bodů nový KŘ trenérů schválil. Nový KŘ trenérů se zapracovanými změnami
bude vyvěšen na stránkách ČBaS v sekci TMK do 15.12.2013.
T. Mendrek informoval členy VV o programu Coach Inspiration Tour v termínu 9.-15.12.2013.
Změna bonusového systému
T. Mendrek informoval členy VV o návrhu TMK na změnu v Bonusovém systému tak, že pro vyplacení bude
zrušena u turnajů kategorie Super Series a Super Series Premier nutnost výhry jednoho utkání v soutěži.
Hlasování VV: Pro- 12 hlasů, Zdržel se- 1 hlas.

VV tento návrh schválil. TMK zapracuje do současného bonusového systému, platnost od 1.1.2014.

EK
M. Osička informoval o čerpání rozpočtu 2013.
M. Osička navrhl VV hlasovat o vyplacení bonusového nároku hráčů pro první část sezóny 2013-14 nad rámec
rozpočtu 2013.
Hlasování VV: Pro- 11 hlasů, Proti- 1 hlas, Zdrželi se- 1 hlas
TMK informuje hráče o možnosti uplatnit bonusový nárok do 10.12.2013.
M. Osička navrhl mimořádnou odměnu ve výši 100.000 Kč pro hráčku Kristínu Gavnholt za skvělé výsledky
v roce 2013.
VV jednohlasně schválil.
M. Osička navrhl odměnu pro sekretariát za rok 2013. VV odměnu schválil.
M. Osička navrhl pro příští rok zřídit tzv. Komisi pro Program V. Komise bude pracovat v tomto složení: M.
Osička, Tomasz Mendrek, Václav Drašnar a Miloslav Kašpárek.
M. Osička požádal všechny předsedy jednotlivých komisí a sekretariát o zaslání návrhů rozpočtů do 20.12.2013.

SE
H. Musilová informovala členy VV o podaných žádostech o fin. prostředky na rok 2014 z prostředků MŠMT
v rámci Programu I, II, IV, V a Programu Investice a VSA.
H. Musilová vyzvala všechny předsedy oblastí o zaslání vyúčtování Programu V do 10.12.2013 a Programu IITM do 20.12.2013.

3) OBLASTI
VČ
V. Drašnar navrhl navýšení fixní částky 15.000 Kč pro RSC pro rok 2014. EK prověří tuto možnost a navrhne
řešení Dodatkem ke Smlouvě o RSC.
SM
J. Pavelka informoval o statistice výjezdu českých hráček a hráčů na zahraniční turnaje v porovnání
jednotlivých sezón. Vyzval členy VV k zamyšlení se nad touto situací.

4) RŮZNÉ
Diplomy ČBaS
K. Kotyza informoval členy VV o nové podobě diplomů pro jednotlivá MČR.
Anketa při MČR 2014 dospělých
VV ukládá TMK návrh adeptů do ankety při MČR 2014 do 20.12.2013. Předseda TMK se spojí s organizátory.
Všichni členové VV byli požádáni o zaslání nominace vhodných kandidátů na uvedení do Síně Slávy do
20.12.2013.
Martin Osička popřál Všem příjemné prožití vánočních svátků a úspěšný vstup do roku 2014!
Příští jednání VV ČBaS bude dne 25.2.2014
Zapsala: H. Musilová, 3.12.2013

