Usnesen í z valné hromady SmBaS konané 2 . 9 . 2013
v Ostravě
1)

VH zvolila pracovní předsednictvo ve složení Ing. Jiří Pavelka,
Mgr. Jan Říha Ph.D. a Jan Tobola.

2)

VH schválila program, jednací a volební řád.

3)

VH zvolila návrhovou mandátovou komisi ve složení: David Kožušník, Jiří
Halfar, Václav Chyla.

4)

VH si vyslechla zprávu o činnosti a zprávu o hospodaření za uplynulé období
přednesené panem Jiřím Pavelkou.

5)

VH zvolila předsedou SmBaS pana Ing. Jiřího Pavelku.

6)

VH zvolila Výkonný výbor ve složení Ing. Jiří Pavelka, Mgr. Jan Říha, PhD., Jan
Tobola.

7)

VH přidělila turnaje oblastních soutěží dospělých a mládeže (viz. termínový
kalendář.)

8)

VH ukládá všem oddílům uhradit poplatek za start družstev na oblastní
pracoviště svazu a dodat přihlášky, kopie o zaplacení startovného a soupisky
družstev příslušným STK do 30.9.2013.

9)

VH schválila výši poplatku za start družstev v oblastních soutěžích pořádaných
SmBaS takto: 800,- Kč za žákovské družstvo, 1000,- Kč za družstvo dorostu a
2.400,- Kč za družstvo dospělých pro oddíly, které mají družstvo mládeže, pro
ostatní 3.000,- Kč. Oddíly, kterým startuje ve stejné kategorii více družstev,
uhradí za každé další družstvo pouze 50 % příspěvku.

10) VH odsouhlasila poplatek za servis členům SmBaS, kteří nehrají v dané sezóně
žádnou soutěž družstev ve výši 800,- Kč.
11) VH schválila ponechat způsob přihlašování na turnaje jednotlivců a výši
startovného dle loňské sezóny:
Přihlašování na turnaje jednotlivců bude probíhat e-mailem pořadateli do čtvrtka
před turnajem do 23:59 hodin. V e-mailu bude uvedeno jméno hráče a klubová
příslušnost. Přihlášky je možné zasílat za celý klub nebo pouze za jednotlivého
hráče. Hráči přihlášení v termínu budou platit základní sazbu startovného, hráči
nepřihlášení nebo přihlášení po termínu budou platit zvýšenou sazbu
startovného:
Žáci a junioři: přihlášený do čtvrtka 23:59 – 70,- Kč za disciplínu, 200,- Kč
v případě všech tří disciplín, nepřihlášený nebo přihlášený po termínu – 100,Kč za disciplínu.
Dospělí: přihlášený do čtvrtka 23:59 – 100,- Kč za disciplínu, 280,- Kč v případě
všech tří disciplín, nepřihlášený nebo přihlášený po termínu – 150,- Kč za
disciplínu.
12) VH se usnesla, že příspěvek oddílům za pořádání turnajů soutěží družstev bude
navýšen na 3.000,- Kč.
13) VH odsouhlasila jednorázový příspěvek družstvu Olomouce pro pořádání finále
II. ligy ve výši 4.000,- Kč.
14) VH schválila sankci pořadateli turnaje, který připraví tělocvičnu v rozporu se
Soutěžním řádem ve výši 500,- Kč.

15) VH schválila navýšit pokutu družstvům za nenastoupení do utkání ve výši
1.000,- Kč za herní kolo.
16) VH zavázala předsedu SmBaS hlasovat na VV ČBaS pro omezení startu hráčů
s přímým postupem na postupových turnajích.
17) Toto usnesení bylo schváleno hlasováním většinou přítomných členů.
Zapsal: Jan Pavelka dne 2.9.2013

