Zápis č. 2/2014 ze schůze VV ČBaS dne 27.2.2014
Místo konání: Praha-Strahov
Přítomni: Mendrek, Kolář, Dostál, Pavelka, Kašpárek, Nováková, Kotyza, Musilová, Jurka, Škácha,
Procházková, Douša, Osička, Vokoun, Skrčený
Hosté: Rubáš, Tomalová
Omluveni: Drašnar
Program:
1) Kontrola zápisu a úkolů z posledního VV
2) Zprávy z jednotlivých komisí
3) Různé
4) Závěr

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.
Dále informoval o plánovaných Školeních rozhodčích, které proběhnou při příležitosti Velké ceny v Plzni a při
MČR U15 v Hradci Králové.

STK
Start neregistrovaných hráčů na oblastních turnajích kategorie dospělých
Milada Nováková navrhla členům VV změnu Pokynu STK z 5.9.2013 upravující start hráčů na turnajích v tomto
znění- změna vyznačena červeně:
„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, pokud
to není v rozporu s oblastním Rozpisem soutěží.
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“.
VV takovéto znění jednohlasně schválil. STK zapracuje do Rozpisu soutěží 2013-2014.
M. Nováková a J. Pavelka dále apelovali na změnu tohoto Pokynu do příští sezóny, kdy navrhují, aby na
soutěžích pořádaných ČBaS mohli startovat pouze registrovaní hráči bez výjimek.
Návrh na změnu systému extraligy družstev dospělých
Ivan Škácha informoval o došlém návrhu Petra Martince o změně systému extraligy družstev dospělých. Tento
návrh bude rozeslán na všechny členy VV ČBaS a bude řešen na příštím jednání VV.
H. Musilová v souvislosti s půjčováním elektronických ukazatelů skóre požádala o zakoupení přepravních kufrů.
VV uložil EK řešení otázky nákupu.

TMK
ME družstev mužů a žen
T. Mendrek informoval o účasti obou družstev, které shodně obsadili dělené 9. místo.
ME kategorie U15
Juniorští reprezentanti získali na prvním ročníku ME této kategorie dvě bronzové medaile a to ve dvouhře
chlapců (Petr Beran) a čtyřhře chlapců (Petr Beran/Jan Louda)
H. Procházková za celý VV ČBaS pogratulovala k úspěchu jak družstvům dospělých tak k výbornému výsledku
juniorů.
T. Mendrek informoval o rozeslání připravované změny Systému soutěží mládeže pro sezónu 2014-15.
Poprosil všechny zástupce oblastí ke komentářům k připravované změně. Systém soutěží mládeže bude následně
upraven a předložen všem členům VV ČBaS.
ME jednotlivců 2014 Rusko
T. Mendrek představil členům VV Kateřinu Tomalovou jako zástupce národní reprezentace dospělých, která
přednesla požadavek, aby všichni hráči, kteří se na ME a MS jednotlivců do budoucna kvalifikují, měli účast
plně hrazenu.
M. Osička k tomuto uvedl, že předseda TMK pracuje se schváleným Rozpočtem pro národní reprezentaci.
V současné chvíli není možné tento Rozpočet navýšit- může dojít pouze k přesunu prostředků v rámci
jednotlivých položek.
M. Nováková vznesla dotaz na předsedu TMK, zda dojde k hodnocení jednotlivých RSC na základě podkladů,
která jednotlivá RSC doložila. T. Mendrek do příštího jednání VV zajistí rozeslání těchto hodnocení.

MK
M. Kašpárek informoval členy VV o novém mediálním partnerovi ČBaS, sportovním TV kanálu Sport 5.
Dále informoval, že byla ukončena spolupráce se sportovním kanálem Nova Sport.
Pořadatelství MMČR 2014
M. Kašpárek navrhl, aby se pořádání MMČR 2014- turnaje kategorie International Challenge- ujal ČBaSzodpovědní MK a předsedkyně ČBaS Hana Procházková.
J. Pavelka navrhl vypsání nového zkráceného Výběrového řízení na pořadatele MMČR pro rok 2014.
Hlasování VV: Pro- 5 hlasů, Proti- 8 hlasů.
Tento návrh byl VV zamítnut.
Hlasování VV o návrhu M. Kašpárka- Pořadatelství MMČR 2014 ČBaS: Pro- 8 hlasů, Proti- 3 hlasy, Zdržel se2 hlasy
Tento návrh byl VV přijat.
VV ČBaS ukládá MK sepsání harmonogramu úkolů a žádá o pravidelném informování o průběhu jednání
s partnery. Se skupinou zodpovědných osob za konání MMČR 2014 bude sepsána Smlouva.
J. Pavelka dále navrhl, aby veškeré příchozí a odchozí platby týkající se MMČR byly vedeny na separátním
účtu.
Hlasování VV: Pro- 12 hlasů, Zdržel se- 1 hlas. Tento návrh byl schválen.
Finále Play-off extraligy družstev pro sezónu 2013- 14
H. Procházková poprosila o informaci ohledně TV přenosu z Finále Play-off extraligy.
Po dohodě s pořadatelem bude zajištěn TV streaming a přenos na Sport 5.

EK
M. Osička informoval členy VV o předběžném výsledku hospodaření ČBaS za rok 2013.
Rozpočet ČBaS pro rok 2014
M. Osička seznámil členy VV s návrhem Rozpočtu ČBaS pro rok 2014.
V souvislosti s nutností převedení nákladů na pořad Badminton Revue z rozpočtu ČBOS do rozpočtu ČBaS
navrhl J. Pavelka zrušení Smlouvy s panem Stýblem a zrušení pořadu Badminton Revue.
Hlasování VV: Pro- 3 hlasy, Proti- 4 hlasy, Zdržel se- 6 hlasů
VV tento návrh zamítl. VV ukládá MK zjistit do příštího VV sledovanost pořadu na TV kanálu Sport 5, dále
požaduje návrh zlepšení atraktivnosti pořadu za využití stávajícího rozpočtu.
M. Osička informoval členy VV o vyvěšení aktualizovaného Sazebníku ČBaS. Upozornil na změnu ve
vyplácení Bonusového systému. Všichni reprezentanti byli o této změně informováni.

4) RŮZNÉ
Právní analýza a příslušné úpravy dokumentů ČBaS
V souladu se zápisem č. 3/2013 představil J. Rubáš svou vizi právní úpravy dokumentů ČBaS. Členům VV
ČBaS byl nejdříve představen návrh úpravy Stanov ČBaS. Tento návrh byl členy VV připomínkován a J. Rubáš
předloží do příštího VV finální podobu Stanov.
Zástupci svazu při MČR jednotlivých kategorií
MČR družstev dorostu ČK- T. Mendrek
MČR družstev žáků Benátky nad Jizerou- H. Procházková
Finále play off Compo extraliga 2013- H. Procházková
MČR U15 Hradec Králové- V. Drašnar
MČR U13 Liberec- H. Procházková
MČR U17 Český Těšín- T. Mendrek
M. Osička informoval členy VV o své účasti na BWF AGM v Indii a BE ADM v Irsku.

Příští jednání VV ČBaS bude dne 29.4.2014
Zapsala: H. Musilová, 27.2.2014

