Zápis č. 3 /2012 ze schůze VV ČBaS dne 24. 4. 2012

Místo konání: Praha - Strahov
Přítomni: Musil, Škácha, Osička, Nováková, Kotyza, Vorel, Procházková, Jurka, Scheiner, , Drašnar,
Fruehauf, Kolář, Pavelka
Omluveni:R. Vokoun

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

Kontrola zápisu a úkolů z posledního VV
Zprávy z jednotlivých komisí
Zprávy z jednotlivých oblastí
Různé
Závěr

1) Kontrola zápisu a úkolů z posledního VV
MK – doplnění informace
VV uložil MK projednat prodloužení Smlouvy s reprezentačním trenérem juniorů –
prodloužit Smlouvu do 31. 12. 2012.
Zodpovídá: MK
MČR 2013, Most
Smlouva s pořadatelem MČR bude podepsána v nejbližších dnech.
Zodpovídá: MK

Výběrové řízení na Gen. partnera
Do Výběrového řízení se přihlásily firmy Yonex, Victor a Thwack.
Návrh MK – pořadí 1. Thwack, 2. Yonex, 3. Victor – návrh nebyl schválen, 3 pro/4 proti/7 se zdrželo
Protinávrh (V. Drašnar) – pořadí 1. Yonex, 2. Thwack, 3. Victor – protinávrh nebyl schválen –
3 pro/3proti/8 zdrželo
VV ČBaS nevybral žádnou firmu. Nové Výběrové řízení bude vypsáno až po Sněmu ČBaS novým VV
ČBaS. Firmy budou o této skutečnosti informovány.
Zodpovídá: sekretariát

VV ČBaS ukládá MK připravit a předložit ke schválení Smlouvu s pověřeným organizátorem
MMČR, tak aby byl zajištěn bezproblémový průběh turnaje a to nejpozději do další schůze VV
ČBaS
Zodpovídá: MK

2) Zprávy z jednotlivých komisí
STK
MČR U13 Praha – J. Scheiner Informoval VV ČBaS o žádosti o udělení divoké karty
hráči Stevenu Stallwoodovi, který má české občanství, ale trvale žije v Anglii. Prozatím nestartoval na
žádném turnaji v ČR, aktuálně si vyřídil licenci pod oddílem Slavoj Český Těšín – po dohodě s TMK
jmenovanému hráči DK udělena nebyla. VV podpořil rozhodnutí STK.
Termínový kalendář 2012_2013 – J. Scheiner v předstihu přeposlal členům VV
ČBaS „pracovní verzi“ termínového kalendáře na sezónu 2012-2013 a informoval o aktuálních
změnách, které byly provedeny. Konečný termínový kalendář bude zaslán členům VV ČBaS co
nejdříve.
Zodpovídá:STK
Rozpis soutěží 2012_2013 – členové VV připomínkovali Rozpis soutěží pro nadcházející sezónu –
divoké karty apod. Rozpis soutěží bude na základě těchto připomínek dopracován a předložen VV ke
schválení.
Zodpovídá: STK

EK
Program V. – Organizace sportu
Členové VV zaslali předsedovi EK své návrhy jakým způsobem efektivně využít finančí prostředky
z Programu V. – po dlouhé diskuzi byly odsouhlaseny určité oblasti, které je potřeba podpořit. Pracovní
skupina ve složení Z. Musil, M. Osička, H. Procházková, L. Vorel, M. Nováková a K. Kotyza vypracují
konkrétní návrh a předloží jej VV ke chválení.

Projekt Talentované mládeže
Zaktualizovaný Projekt Péče o talentovanou mládež bude co nejdříve umístěn na webové stránky svazu.
Jednotlivá RSC pošlou nejpozději do 31. 5. 2012 předsedovi TMK aktualizaci Seznamu hráčů
zařazených do jednotlivých RSC. Na základě této aktualizace TMK vypracuje vyhodnocení RSC a to
nejpozději do 30. 6. 2012, které bude sloužit k výpočtu částky pro 2. polovinu roku 2012.
Po stanovení konkrétních částek budou podepsány příslušné Dodatky ke Smlouvám a poslány dotace na
jednotlivá RSC.
Zodpovídá: TMK, EK, sekretariát

3.) OBLASTI
ZČ
M. Nováková upřesnila informace o dlouhodobém školení trenérů, které probíhá pod vedením J.
Segeče. Toto školení probíhá formou krátkých (2-3hodinových) lekcí, celkem proběhne 6 lekcí
s různými skupinami na různá témata. Každý účastník se musí zúčastnit min. 4 lekcí.

4.) RŮZNÉ
Plénum ČOV – M. Osička informoval členy VV o Plénu ČOV, kterého se zúčastnil dne 19. 4. 2012.
Základní informace:
-

snaha ČOV stát se jediným partnerem při jednání se státem o penězích. Hlavní odůvodněním bylo,
že tento systém funguje ve většině Evropských států.
jistota peněz na rok 2013 zatím žádná
pojištění sportovců na rok 2012 bylo zaplaceno ČOV, na základě smlouvy s Kooperativou. ČOV
vypíše Výběrové řízení na dodavatele pojištění pro nadcházející období.
informace o probíhající organizaci LOH 2012, nominační plénum se bude konat 28. 6. 2012
volební Plénum ČOV bude 1. 11. 2012

BE Meeting 2012
Ing. Musil informoval o BE Meetingu, kterého se zúčastnil při ME jednotlivců ve Švédsku.
Základní informace:
-

-

BE bude pořádat ME U15 – pouze turnaj jednotlivců, a to v termínech ME družstev mužů a žen.
Odsouhlasena změna systému ME družstev tak jak byla avizována již v minulosti a to již od roku
2014– hrát se bude ve skupině, na různých místech Evropy – možnost přihlášení týmu jako
pořadatele. Finále (12 týmů) proběhne vždy následující rok na jaře.
ME smíšených družstev 2012 – pořadatelem Moskva
plán rozvoje BE zahrnuje další podporu BE.TV, marketingu, rozšiřování počtu registrovaných
hráčů.
BWF financuje projekt „syntetické peří“ – snaha o „umělý“ míč s vlastnostmi míče péřového
Velká snaha o spolupráci BWF s Parabadmintonem - apelace na spolupráci jednotlivých federací

BWF Meeting- VV schválil účast Ing. Zdeňka Musila na BWF meetingu, který se uskuteční při finále
Uber and Thomas Cupu ve Wuhanu. BWF platí ubytování a tedy náklady ČBaS = letenka + stravné.
Nový oddíl ČBaS
VV odsouhlasil žádost nového oddílu pro Stření Čechy – TJ Sokol Nový Knín stát se členem ČBaS –
14 pro/0 proti.
Nový oddíl bude o této skutečnosti informován.
Zodpovídá: sekretariát

Příští jednání VV ČBaS bude dne 5. 6. 2012

Zapsala: Mgr. Procházková, 27. 4. 2012

