
Zápis č. 4/2014 ze schůze VV ČBaS dne 29.5.2014 

 
Místo konání: Praha-Strahov 

Přítomni: Mendrek, Kolář, Dostál, Pavelka, Kašpárek, Nováková, Kotyza, Musilová, Jurka, Škácha, 

Procházková, Douša, Skrčený, Vokoun 

Omluveni: Osička, Drašnar 

 

Program: 

 

1) Kontrola zápisu a úkolů z posledního VV 

2) Zprávy z jednotlivých komisí 

3) Zprávy z oblastí 

4) Různé 

 

 

1) Kontrola zápisu a úkolů z posledního VV 
 

Chybějící informace v Zápisu č. 3/2014 ze dne 30.4.2014- Letní olympiáda dětí a mládeže 2015: 

M.Nováková informovala, že do programu 7.Letní olympiády dětí a mládeže, která se ve dech 14.-19.6.2015 

uskuteční v Plzni (pořadatel Plzeňský kraj), byl zařazen i badminton. Soutěže se budou konat v prostorách 25. 

základní školy, každý kraj nominuje výpravu ve složení 2 chlapci +2 děvčata plus trenér, start se týká ročníků 

nar. 2000 a mladší, sehrají se všechny disciplíny. Organizaci turnaje zajistí Západočeský badmintonový svaz na 

základě smlouvy s PK, proces přípravy a startu výprav ze všech krajů ČR je v gesci vedení příslušných krajů. V 

současné době jsou navrženy a STK ČBaS schváleny propozice, které projdou další částí schvalovacího procesu 

(PK, ČOV). Podrobné informace budou zveřejňovány průběžně. 

  

 

Úkoly byly diskutovány v rámci jednotlivých komisí 

 

 

2) Zprávy z jednotlivých komisí 
 

KR 

 
J. Kolář informoval o vizi KR v zajištění rozhodčích na všechna MČR pořádaných ČBaS. 

 

 

STK 
 

Návrh na změny v extralize 

Ivan  Škácha rozeslal na členy VV Návrh na změnu v extralize od Petra Martince spolu s doporučením STK a 

poprosil o vyjádření VV k jednotlivým bodům: 

- Systém soutěže-Rozšířit od sezóny 2015/16 Extraligu na 10 týmů. S tím, že prvních osm po základní 

části hraje Play-off, čtvrtfinále, semifinále, finále a poslední dva hrají baráž s vítězem 1.ligy západ a 

1.ligy východ o dvě postupová místa. Hlasování VV: Pro- 0 hlasů, Proti- 12 hlasů. VV tento návrh 

neschválil 

- Základní část:každý s každým jedenkrát, o výhodě domácího prostředí by mělo rozhodnout veřejné 

losování při zahajovací schůzce. Ne jako doposud, že stále hraje 1-2, 1-3 atd. 

Protinávrh STK- O výhodě domácího prostředí by mělo rozhodnout veřejné losování zveřejněné do 

konce června předchozí sezóny. 

Hlasování VV: Pro- 9 hlasů, Proti- 2 hlasy, Zdržel se- 1 hlas. VV tento návrh schválil. Losování 

proběhlo přímo na VV s tímto výsledkem: 

1. Sokol Radotín Meteor Praha A 

2. TJ Sokol Veselý Brno-Jehnice A 

3. TJ Sokol Dobruška A 

4. USK Plzeň 



5. TJ Astra ZM Praha A 

6. BaC Kladno 

7. SKB Český Krumlov 

8. BK 73 DELTACAR spedition Benátky n. J. A 

 

- Hráč, který podá žádost o start v zahraničním klubu, by neměl působit v extralize. 

Hlasování VV: Pro- 0 hlasů, Proti- 11 hlasů, Zdržel se- 1 hlas. VV tento návrh neschválil.  

- Aby zahraniční hráč mohl být zařazen na soupisku pro play-off, měl by odehrát minimálně 50% 

utkání v základní části. 

Hlasování VV: Pro- 0 hlasů, Proti- 11 hlasů, Zdržel se- 1 hlas. VV tento návrh neschválil s poznámkou, 

že již současný Rozpis soutěží ČBaS určuje minimální počet odehraných zápasů (3).  

- Hráč, který reprezentoval jinou zemi než ČR a má trvalé bydliště mimo ČR by měl být brán jako 

zahraniční hráč. 

Hlasování VV: Pro- 2 hlasy, Proti- 4 hlasy, Zdržel se- 6 hlasů. VV tento návrh neschválil. 

- Některá extraligová kola fixně odehrát v týdnu pondělí-čtvrtek. Začátek utkání by byl stanoven 

nejdříve na 18:00 hodin. 

Hlasování VV: Pro- 0 hlasů, Proti- 12 hlasů. VV tento návrh neschválil s poznámkou, že již současný 

Soutěžní řád ČBaS umožňuje předehrání zápasů. 

-  Povinnost ČBaS zajistit vrchního rozhodčího, který by byl zároveň supervisorem a podal by zprávu 

STK 

ČBaS není schopen personálně zajisti. 

- Povinnost ČBaS zajistit míče jedné značky na každé utkání v počtu minimálně 4 tub 

Protinávrh Ivana Škáchy: Zrušit povinnost ČBaS v zajištění míčů pro základní část extraligy a 

ponechání povinnosti na pořádajícím oddílu. 

Hlasování VV o protinávrhu: Pro- 1 hlas, Proti- 8 hlasů, Zdržel se- 3 hlasy 

Hlasování VV o návrhu: Pro- 2 hlasy, Proti- 8 hlasů. Zdržel se- 2 hlasy. 

VV návrh ani protinávrh neschválil. 

- Povinnost domácího klubu zajistit 2 hlavní rozhodčí, minimálně 3.trenérská třída. 

VV nesouhlasí, aby hlavní rozhodčí měl 3. trenérskou třídu. Povinnost domácího klubu zajistit 2 hlavní 

rozhodčí s 3. rozh. třídou je již zapracována v Rozpisu soutěží. 

 

Ivan  Škácha za STK dále navrhl VV změnu systému soutěže extraligy pro sezónu 2015-16  na 7 bodů. Poprosil 

členy VV o zaslání návrhů systému za účelem zrušení remízy. VV jednotlivé návrhy projedná na prvním VV po 

prázdninách. 

 

Start neregistrovaných hráčů na turnajích GP 

STK navrhuje nepovolit start neregistrovaných hráčů na všech turnajích GP. 

Hlasování VV: Pro- 7 hlasů, Proti- 2 hlasy, Zdržel se- 3 hlasy. VV tento návrh schválil a ukládá STK 

zapracování úpravy do Rozpisu soutěží. 

 

Start hráčů s přímým postupem na oblastních postupových turnajích 

STK navrhuje zakázat start hráčů s přímým postupem na postupových oblastních turnajích. 

Hlasování VV: Pro- 11 hlasů, Proti- 1 hlas. VV tento návrh schválil. 

 

Systém soutěže 1. celostátní ligy 

STK navrhuje pro sezónu 2014-15 zrušení započítávání bodů ze základní části do části finálové 

Protinávrh M. Novákové: Zrušit započítávání u skupiny o postup a ponechat u skupiny o udržení 

Hlasování VV o protinávrhu: Pro- 2 hlasy, Proti- 3 hlasy, Zdržel se- 7 hlasů 

Hlasování VV o návrhu STK: Pro- 2 hlasy, Proti- 8 hlasů, Zdržel se- 2 hlasy 

VV návrh ani protinávrh neschválil. Zůstává tedy stávající systém soutěže 1. celostátní ligy.  

 

Termín pro podání hostování 

M. Nováková navrhla změnu termínu pro podání hostování z 15.10. na 30.9. příslušné sezóny. 

Hlasování VV: Pro- 10 hlasů, Proti- 0 hlasů, Zdržel se- 2 hlasy. VV tento návrh schválil a ukládá STK 

k zapracování do Přestupního řádu. 



Termínový kalendář  2014-15 

M. Nováková upozornila na souběh pořadatelství GPA U19 a MČR Seniorů v západočeské oblasti a poprosila o 

přesunutí termínu MČR Seniorů 2015 na 2.-3.5.2014- tato změna bude zapracována. 

 

Rozpis soutěží 2014-15 a bodovací tabulka 

M. Nováková rozeslala na členy VV návrh nové bodovací tabulky, ve které je srovnán poměr bodů na všech 

úrovních turnajů a poprosila o její schválení. 

VV jednohlasně schválil. Nová bodovací tabulka bude součástí Rozpisu soutěží 2014-15. 

Zveřejňování propozic turnajů na webu ČBaS 

M. Nováková poprosila o jasnou specifikaci komerčních a nekomerčních turnajů, jejichž propozice jsou 

zveřejňovány na webu ČBaS.  

VV se shodl na formulaci, že nekomerčním turnajem jsou pouze turnaje GP. 

 

 

MK 
 

Výběrové řízení na MČR dospělých 2015 

M. Kašpárek informoval členy VV, že do výběrového řízení se nepřihlásil žádný zájemce o pořadatelství. 

M. Kašpárek navrhl VV uložit MK hledání případného pořadatele. VV jednohlasně schválil. 

 

Pořadatelství MMČR 2014 

M. Kašpárek informoval členy VV o jednáních s jednotlivými partnery. 

 

ME družstev dospělých 2014/15 

T. Mendrek informoval členy VV o změně systému soutěže ME družstev dospělých. Soutěž rozdělena na 

kvalifikační a finálovou část. Kvalifikační část se uskuteční 7.-9.11.2014 a ČR byla nalosována do skupiny spolu 

se Skotskem, Švýcarskem a Lotyšskem. 

ČR byla nabídnuta možnost pořádání kvalifikační skupiny a MK navrhuje VV tuto nabídku využít. 

VV tento návrh jednohlasně schválil. Ukládá MK zajištění vhodné haly a potvrzení pořádání na SE ČBaS do 

2.6.2014. 

 

M. Nováková vznesla dotaz na M. Kašpárka, kdo má zodpovědnost za obsah webových stránek ČBaS. Za obsah 

webových stránek zodpovídá předseda MK. 

 

Návrh na zveřejňování jubileí významných osobností českého badmintonu na webu ČBaS 

Předsedové oblastí zašlou na SE do konce června 2014 návrhy za své oblasti. 

 

 

TMK 
 

Vize 2020  

T. Mendrek představil členům VV vizi NSC s cílem spuštění k 1.1.2015. VV se s touto vizí ztotožnil s tím, že 

úkolem TMK je postupně vizi konkretizovat tak, jak bylo prezentováno. Vize 2020 je přílohou tohoto zápisu. 

 

 

 

3) Zprávy z oblastí 

 
ZČ 

M. Nováková informovala o zániku oddílu TJ Batesta Chodov a poprosila o zneaktivnění tohoto oddílu v rámci 

systému ČBaS. 

 

 

 

 

 

 

 



4) Různé 

 
Sněm ČBaS 2014 

VV se shodl na návrhu funkcionářů pro zajištění Sněmu: 

Předsedající sněmu- Karel Kotyza 

Členové pracovního předsednictva- Jan Jurka, Dan Skrčený 

Předseda mandátové a volební komise- Jiří Pavelka 

Předseda návrhové komise- Václav Drašnar 

Zapisovatel- Milada Nováková 

 

 
 

Zapsala: H. Musilová, 29.5.2014 


