Zápis č. 5/2009 ze schůze VV ČBaS dne 17.9. 2009

Místo konání: Praha - Strahov
Přítomni: Musil, Škácha, Plánička, Nováková, Kotyza, Vorel, Scheiner, Procházková, Jurka,
Omluveni: Frýda, Tomek, Pavelka, Dostál, Kolář

Program:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

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 všechny členy na schůzi VV a omluvil se za náhlé zrušení původního
termínu – termín byl zrušen na základě pracovních povinností.
Dále byly navrženy předběžné termíny schůzí VV. Členové VV se dohodli na následujících termínech –
1.12.2009, 2.2. 2010, 20.4.2010.

2) Kontrola zápisu a úkolů z posledního VV
Badmintonové koberce
Členové VV byli v průběhu letních prázdnin informováni o žádostech na zapůjčení mobilních
badmintonových koberců od oddílů Astra ZMZ Praha, BK Deltacar Benátky nad Jizerou a TJ
Ústí na Labem a to z důvodu pravidla, že prvoligová utkání se hrají výhradně na badmintonových
kobercích.
-

-

oddílu BK Deltacar Benátky nad Jizerou byly zapůjčeny 2 mobilní koberce, které byly
uskladněny v hale oddílu BC Esiko Kladno - členové odsouhlasili přesun per rolam
emailem v průběhu léta, aby oddíl mohl tyto koberce použít při turnaji Benátecký pohár,
který se konal ve dnech 5.-6.9.2009
oddílu Ústí nad Labem budou zapůjčeny koberce uložené v oddílu Tatra Kopřivnice. Přesun
koberců bude zajištěn firmou UHER Company
oddíl TJ Astra ZMZ Praha dne 17.9.2009 zažádal o udělení výjimky, aby mohl odehrát
prvoligová utkání bez použití badmintonových koberců a to z důvodů nenalezení potřebných
prostor pro uskladnění koberců. Dovoz koberců na každé utkání by bylo pro oddíl příliš
nákladné. Výjimka byla členy VV odsouhlasena poměrem 6:2 a to pro sezónu 2009/2010.

Návrh K. Kotyzy– turnaje U17-U19 organizovat jako „otevřené“. VV navrhl, aby tento návrh
nejdříve posoudila TMK a Komise mládeže a případné návrhy byly předneseny VV – úkol stále
trvá.

Návrh KR – pokuta v případě zapomenuté, či neplatné licence
VV ČBaS schválil dodatek k RS 2009/10 v níže uvedeném znění :
RS 2009-2010 str. 20 bod 5. –
Hráči mající právo startu musí dále plnit tyto podmínky:
- právo startu v soutěžích ČBaS prokazují hráči předložením hráčské licence či potvrzením sekretariátu
svazu o jejím současném zpracování. Pokud hráč nemá z nějakého důvodu licenci u sebe, může mu vrchní
rozhodčí výjimečně povolit start s podmínkou zvýšeného celkového startovného o 100 Kč (GPC, D, E), 200
Kč (GPA, B) popř.o 300 Kč (MČR). Tuto skutečnost uvede vrchní rozhodčí do Výsledkového formuláře či
do průvodního e-mailu pro následnou kontrolu STK ČBaS.

3) Zprávy z jednotlivých komisí
TMK
SCM – seznam zařazených hráčů byl vyvěšen na webu ČBaS.
Dotaz M. Novákové – do kterého SCM byl či bude zařazen hráč M. Ludík., který svou výkonností jistě
do SCM patří. Hráč M. Ludík se stal volným hráčem ČBaS a TMK doposud nemá žádnou informaci,
kde bude hráč působit, kde má v současné době trvalé bydliště,…Hráč M. Ludík bude osloven
s dotazem, kde je v současné době jeho působiště a tedy, které SCM by pro něj bylo nejpříznivější. Poté
bude informován o podmínkách příslušeného SCM s tím, zda tedy chce být do centra zařazen či nikoli.
Zodpovídá:TMK, sekretariát
Výběrové řízení na Trenéra juniorské reprezentace
Do výběrového řízení se přihlásil pouze jeden uchazeč, a to Mgr. Michal Turoň. Na návrh TMK bylo
jmenování M. Turoně jako trenéra juniorské reprezentace odsouhlaseno per rolam emailem zaslaným
všem členům VV. S novým reprezentačním trenérem byla podepsána Smlouva .
L. Vorel dále informoval o návrhu realizačního týmu juniorské reprezentace, který bude napomáhat ve
sledování juniorů, bude v kontaktu s trenéry jednotlivých hráčů,…bude napomáhat juniorskému
reprezentačnímu trenérovi.
Realizační tým: Pavelka Jiří (kategorie U19), Weinzettl René (kategorie U17) a Kohoutek Stanislav
(kategorie U17).

Letní soustředění seniorské a juniorské reprezentace
L. Vorel informoval o letním soustředění reprezentace, které se konalo v Brně Jehnicích a to ve dnech
24.-28.8.2009. Soustředění se zúčastnilo celkem 26hráčů, pod trenérským vedením M. Turoně,
dánského trenéra M. Anndersena a islandské trenérky působící v Dánsku T. Helgadottir.

JUNIORSKÁ REPREZENTACE
Turnaj Olympijských nadějí, Prešov 29.-30.8.2009
Juniorská reprezentace U17 se ve dnech 29.-30.8.2009 zúčastnila turnaje družstev v Prešově. Družstvo
ve složení Alžběta Bášová, Kateřina Hejdrychová, , Adam Mendrek a Vojtěch Šelong pod vedením
trenéra M. Turoně obsadilo výborné 2.místo. Gratulujeme.

ME U17, Slovinsko, 7.-15.11. 2009
Ve dnech 7.-15.11.2009 se uskuteční ve Slovinsku ME U17 družstev a jednotlivců. Juniorská
reprezentace pojede ve složení 3+3+1(2). S nominačními kritérii byli všichni hráči seznámeni,.

MSJ, Malaysia, 28.10. – 1.11.2009
Vzhledem k finanční situaci svazu bylo již dříve rozhodnuto o neúčasti v soutěži družstev a minimální
účasti pouze v soutěži jednotlivců.
Nominace:

Lukáš Zevl – dvouhra chlapců
Lucie Havlová – dvouhra dívek
Lukáš Zevl/Lucie Havlová – smíšená čtyřhra

Náhradníci:

Kateřina Tomalová, Milan Ludík

Doprovod:

Ing. Zdeněk Musil (po dohodě s trenérem juniorské reprezentace)

Hráčům bude hrazeno pojištění, cestovné, ubytování a příspěvek na stravu ve výši 200 USD.
Doprovod se zúčastní na vlastní náklady.

OLYMPIÁDA MLÁDEŽE 2010
Z. Musil informoval VV o Olympiádě mládeže, která by měla proběhnout v roce 2010 v Singapuru.
Veškeré náklady spojené s případnou účastí našich hráčů budou hrazeny ČOV. Junioři se budou moci
kvalifikovat pouze do dvouher, protože párové disciplíny se na Olympiádě mládeže hrát nebudou.
Kvalifikačním kritériem bude především umístění na MEJ a redukované pořadí po MSJ (Mexiko).

SENIORSKÁ REPREZENTACE
MS, Indie, 10.-16.8.2009
L. Vorel informoval o MS jednotlivců, které se konalo ve dnech 10.-16.8.2009 v Indii. MS se nakonec
zúčastnili jen hráči Kristína Ludíková (dvouhra žen) a Jan Vondra (dvouhra mužů). Oba hráči odehráli
vyrovnaná utkání, ale ani jednomu se nepodařilo postoupit do druhého kola.
Smlouvy s reprezentanty
L. Vorel informoval VV o návrhu jmen hráčů, se kterými by měly být podepsány nové Smlouvy o
finanční podpoře hráčů.
Tento návrh bude předložen po odsouhlasení v TMK ke schválení VV.
Dále L. Vorel informoval o rozhodnutí M. Benešové s ukončením aktivní sportovní kariéry, Martina
bude hrát pouze ligu ve Francii a již se nebude zúčastňovat mezinárodních mistrovství.
Kvalifikační řád trenérů

L. Vorel informoval VV o ukončení práce na „kvalifikačním řádu trenérů“, do kterého byly
zapracovány všechny podněty, které od členů VV získal.
VV schválil doplnění Statutu TMK - Statut TMK bude rozšířen o pravomoc jmenování „lektorské
rady“.
Kvalifikační řád bude všem členům VV poslán k prostudování a případnému následnému schválení.

Projekt badminton do škol
L. Vorel informoval o projektu „Badminton do škol“ – první Projekt byl předložen p. Vorlem a
podrobnější informace lze nalézt na webových stránkách www.badmintondoškol.cz, druhý návrh byl
zaslán p. Krocem, a to 10.8.2009. Tento Projekt nebyl členům VV rozeslán, protože je velmi obecný a
nedopracovaný. P. Vorel zajistí konání schůzky s komisí mládeže, které by se měl zúčastnit i p. Musil a
p. Plánička.
Zodpovídá: TMK

EK
Ing. Plánička informoval o rozpočtu ČBaS a ČBOS k 31.8.2009. Výdaje jsou v souladu s krizovým
rozpočtem, příjmová stránka rovněž. Zdroje od Sazky jsou ovšem minimální. Problémem nadále
zůstávají nízké příjmy s.r.o. ČBOS
Smlouva Kristína Ludíková
Ing. Musil informoval VV o podepsané Smlouvě s Kristínou Ludíkovou. Smlouva byla podepsána
s podmínkami, které VV schválil na schůzi dne 9.6.2009
Poplatky za webové stránky
K. Plánička předložil VV návrh nových poplatků za reklamu na webových stránkách; odkaz do sekce
komerční badminton:
člen ČBaS – 1000,-Kč/rok udržovací poplatek
nečlen ČBaS – 1000,-Kč jednorázový vstup + udržovací poplatek 2000,-Kč/rok
Návrh byl schválen, účinnost k 1.1.2010 a bude zapracován do Sazebníku ČBaS.
Úkol pro EK – zpracovat, jakým způsobem by měly být zpoplatněny upoutávky na turnaje komerčního
charakteru.
Smlouvy MMČR 2009, MMJ ČR 2009, MČR 2010
K. Plánička informoval, že byly podepsány Smlouvy s pořadateli MMČR 2009, které se bude konat
24.-27.9.2009 v Brně a MMJ ČR 2009, které se bude konat 26.-29.11.2009 v Orlové.
Smlouva s pořadatelem MČR 2010 bude dopracována a podepsána co nejdříve.
Zodpovídá:EK, sekretariát
Výběrová řízení
Ing. Plánička informoval , že do výběrového řízení na pořadatele MMJ ČR 2010 se přihlásil pouze oddíl
TJ Orlová Lutyně, jako pořadatel MMČR 2010 se nepřihlásil nikdo. Výběrové řízení na MMČR 2010
bude opětovně vyvěšeno na webu.
Dále bude na webu vyvěšeno Výběrové řízení na pořadatele Play Off 2010.
Zodpovídá: EK, sekretariát
Rozpočet ČBaS 2010
-

všechny komise zašlou nejpozději do 12.11.2009 návrh rozpočtu pro rok 2010 EK k posouzení a
dalšímu zpracování
Zodpovídá: všechny komise ČBaS

STK
I. A II. Liga
J. Scheiner informoval, že do soutěže družstev se v řádném termínu přihlásila všechna družstva.

5.) OBLASTI
JČ
K. Kotyza informoval o nových webových stránkách JČ oblasti.
SČ
Ing. Škácha informoval, že Z. Kračmarovi z oddílu Slavia TU Liberec stále nebylo posláno žádné stanovisko
ohledně jeho stížnosti na SCM Dobruška. Bude kontaktován p. Tomek, aby se k danému problému vyjádřil.
Zodpovídá: sekretariát, TMK

6) RŮZNÉ
Lékařské prohlídky
Členové VV byli již na minulé schůzi VV informování o Stanovisku České společnosti tělovýchovného lékařství
k preventivně lékařským (sportovním) prohlídkám.
Informace bude předána na všechny Oblasti s tím, aby tyto informace dále předaly jednotlivým klubům.
Zodpovídá: sekretariát
Nový člen ČBaS
VV schválil v průběhu letních prázdnin per rolam emailem přijetí dvou nových oddílů do ČBaS – oddíl SKP
Kometa Brno a oddíl Štamanga Club.
European coaching conference, 12.-13.11.2009, Slovinsko
H. Procházková informovala o trenérské konferenci, která se uskuteční při MEJ U17 ve Slovinsku. TKM na tuto
konferenci nominovala Mgr. Michala Turoně a Mgr. Tomasze Mendreka.
Development & Administration Seminar, 13-14.11.2009, Slovinsko
V průběhu ME U17 se uskuteční ve Slovinsku Development & Administration Seminar – o případné účasti
zástupce ČBaS bude rozhodnuto dle daného termínu BE.

Termín příštího jednání VV ČBaS úterý 1.12.2009
Zapsala: Mgr. Procházková, 23.9.2009

