Zápis č. 4/2013 ze schůze VV ČBaS dne 24.9.2013
Místo konání: Praha-Strahov
Přítomni: Mendrek, Kolář, Dostál, Pavelka, Musil, Nováková, Kotyza, Musilová, Jurka, Drašnar, Škácha,
Procházková, Skrčený, Vokoun
Omluveni: Osička, Douša
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
Při kontrole minulého zápisu č. 3/2013 z posledního VV H. Musilová informovala členy VV o schůzce zástupce
ČBaS M. Osičky, zástupce oblasti Středních Čech D. Skrčeného a zástupce klubu BK 73 Deltacar Benátky nad
Jizerou P. Martince. Výsledkem schůzky ze dne 2.9.2013 bylo podepsání přihlášky klubu BK 73 Deltacar
Benátky nad Jizerou do Středočeského badmintonového svazu o.s.
Vyjádření VV ČBaS k zápisu č. 3/2013- VV přijal v červnu rozhodnutí, které se na základě následného právního
vyjádření a přijetí Směrnice o členství v ČBaS nyní ukazuje jako nepřesné a klub BK 73 Benátky nad Jizerou
může startovat v oblastních soutěžích.

2) Zprávy z jednotlivých komisí
KR
Předseda KR J. Kolář informoval VV o přípravách na MMČR 2013.
Dále informoval o výjezdech rozhodčích na zahraniční soutěže; je předpoklad, že poměr požadovaný BE pro
start hráčů v zahraničí bude splněn.

STK
Předseda STK I. Škácha informoval o přihláškách do první ligy a extraligy soutěží družstev dospělých ČBaS
pro sezónu 2013-14.
Pokyny STK 20130905
K. Kotyza vyjádřil svůj nesouhlas s Pokyny STK č. 20130905, které byly na jednotlivé oblastní STK a členy VV
rozeslány dne 5.9.2013. Dle K. Kotyzy se nejedná pouze o výklad platného Soutěžního řádu, ale o změny
v tomto řádu, které přišly pozdě a jednotlivé oblasti neměly dostatek času na ně reagovat.
I. Škácha navrhl VV hlasovat, že Pokyny STK byly pouze výkladem platného Soutěžního řádu.
Hlasování VV: Pro 2 hlasy, Proti 5 hlasů, zdrželo se 5 hlasů- VV tento návrh neschválil.
J. Pavelka navrhl VV hlasovat o Pokynech STK bod po bodu. VV jednohlasně schválil.
1) Start hráčů na turnajích – licence
Od sezóny 2013-14 mohou na turnajích GP startovat pouze hráči, kteří mají v den zahájení turnaje platnou
hráčskou licenci. Výjimkou je pouze kategorie U11 na turnajích typu GPE50 a kategorie dospělých, kde mohou
na oblastních turnajích startovat i hráči, kteří nejsou registrováni v ČBaS a tudíž nemají hráčskou licenci.
Porušení tohoto pravidla bude mít za následek pořádkovou pokutu ve výši 100,- Kč a zastavení závodní činnosti
pro provinivšího se hráče až do zaplacení této pokuty a zaplacení poplatku za vystavení nové hráčské licence.

Bude též zavedeno disciplinární řízení s vrchním rozhodčím, který start hráče bez platné licence na turnaji
povolil a případně i s mateřským oddílem, který hráče na turnaj přihlásil.
Tento bod VV jednohlasně schválil
2) Start hráčů na turnajích – oblastní postupové turnaje
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.
Výjimkou jsou též párové disciplíny, kdy má v páru jeden z hráčů přímý postup na celostátní turnaj a druhý ne,
ale jen za podmínky, že bude takovýto pár v případě postupu na celostátní turnaj hrát ve stejném složení.
Hlasování VV: Pro- 7 hlasů, Proti- 2 hlasy, Zdrželi se- 3 hlasy. VV tento bod schválil.
3) Start hráčů na turnajích – vyšší věkové kategorie
Start hráčů ve vyšších věkových kategoriích se bude v sezóně 2013-14 řídit těmito pravidly:
- start o jednu věkovou kategorii výše (např. U13 v U15) – tak jako dosud bez omezení
- start ob jednu věkovou kategorii výše (např. U13 v U17) na celostátních turnajích – pouze hráči MVT
(mistrovské výkonnostní třídy) a 1. VT, ale pouze se souhlasem oblastní STK a doložením zdravotní prohlídky
od sportovního lékaře
- start ob jednu věkovou kategorii výše (např. U13 v U17) na oblastních turnajích – pouze hráči MVT
(mistrovské výkonnostní třídy), 1. VT a 2. VT, ale pouze se souhlasem oblastní STK a doložením zdravotní
prohlídky od sportovního lékaře
- start ob dvě věkové kategorie výše (např. U13 v U19) na celostátních turnajích – pouze hráči MVT
(mistrovské výkonnostní třídy), ale pouze se souhlasem STK ČBaS a doložením zdravotní prohlídky od
sportovního lékaře
- start ob dvě věkové kategorie výše (např. U13 v U19) na oblastních turnajích – pouze hráči MVT (mistrovské
výkonnostní třídy) a 1. VT, ale pouze se souhlasem oblastní STK a doložením zdravotní prohlídky od
sportovního lékaře
VT jsou uděleny dle článku 134.2. soutěžního řádu.
Hlasování VV: Pro- 10 hlasů, Proti- 0 hlasů, Zdrželi se- 2 hlasy. VV tento bod schválil. VV uložil TMK sjednotit
názvosloví pro MT a VT a jejich úpravu v soutěžním řádu.

MK
MMČR 2013 a MMJČR 2013
Z. Musil informoval o firmě Yonex, která je partnerem pro obě mistrovství.
Výběrové řízení na pořadatele MČR 2014
Z. Musil informoval o podepsání smlouvy s pořadatelem MČR 2014 BK Baník Most.
Výběrové řízení na pořadatele finále Play-off extraligy družstev pro sezónu 2013- 14
Z. Musil informoval VV, že do Výběrového řízení se přihlásil pouze jeden zájemce Sport Lubas. Členové VV
byli s nabídkou seznámeni a následně vyzváni k hlasování. VV jednohlasně schválil nabídku Sport Lubas.
S vítězem Výběrového řízení bude podepsána Smlouva- zodpovědný předseda MK.
Výběrové řízení na dodavatele míčů pro ČBaS pro sezónu 2013-14
Členové VV byli o jednotlivých nabídkách informováni emailem.
H. Procházková navrhla VV hlasování o návrhu pořadí nabídek komise STK a TMK- 1. Victor, 2. Babolat, 3.
RSL, 4. Yonex.
J. Pavelka uvedl protinávrh pořadí nabídek 1. Yonex, 2. Victor, 3. RSL, 4. Babolat
Hlasování VV o protinávrhu: Pro- 2hlasy, Proti- 9 hlasů, Zdržel se- 1hlas
Hlasování o návrhu 1. Victor, 2. Babolat, 3. RSL, 4. Yonex
Pro- 11 hlasů, Zdržel se- 1 hlas. VV schválil pořadí nabídek: 1. Victor, 2. Babolat, 3. RSL, 4. Yonex
S vítězem Výběrového řízení bude podepsána Smlouva- zodpovědný předseda MK.

TMK
Juniorská reprezentace
T. Mendrek informoval členy VV o letní přípravě juniorské reprezentace a o přípravě na nadcházející akci MSJ
2013 v Thajsku. Výprava se zúčastní i soutěže družstev v počtu 3+3+1. Nominace bude zveřejněna na
internetových stránkách ČBaS.
Seniorská reprezentace
T. Mendrek informoval o vrcholech sezóny 2013-14 z pohledu seniorské reprezentace- MMČR 2013, Thomas a
Uber Cup, ME jednotlivců a MS jednotlivců. Před Thomas a Uber Cupem se uskuteční soustředění
nominovaných hráčů.
Coaches manual
T. Mendrek informoval členy VV, že byl dokončen překlad originálu. Konečná verze byla zaslána ke schválení
na BWF.
Coaches Inspiration Tour 2013
T. Mendrek informoval o plánu znovu uspořádat v termínu 9.-15.12.2013 Cocahes Inspiration Tour za účasti
Petera Mouritsena. S podrobnostmi budou kontaktováni předsedové jednotlivých oblastí.

SE
H. Musilová předložila VV přihlášku nového oddílu TJ Batesta Chodov do ČBaS. VV jednohlasně schválil.

3) OBLASTI
ZČ
M. Nováková informovala o Olympiádě dětí a mládeže v roce 2015, kde by měl být badminton poprvé zařazen
do sportovního programu; dále informovala o jednáních s AŠSK ČR o možné spolupráci.
JM
V. Dostál pozval všechny členy VV na MMČR 2013 v Brně.
SM
J. Pavelka informoval o Valné hromadě severomoravské oblasti.

Příští jednání VV ČBaS bude dne 3.12.2013
Zapsala: H. Musilová, 24.9.2013

