Zápis z VH SmBaS
Datum konání:
Místo konání:
Přítomni:

3.9.2008, 15:30 – 17:30 hodin
Oblastní pracoviště ČSTV, Hornická 5, 709 80 Ostrava
viz. prezenční listina VH SmBaS ze dne 3.9.2008
12 zástupců oddílů s hlasovacím právem
4 členové výkonného výboru s hlasovacím právem

I.
Valnou hromadu zahájil předseda SmBaS Ing. Jiří Pavelka. Přivítal zástupce oddílů a členy
výkonného výboru. Byl schválen jednací a volební řád. Celkem bylo prezentováno 12
zástupců oddílů a 4 členové výkonného výboru.
Pracovní představenstvo bylo schváleno ve složení:
 Ing. Jiří Pavelka
 Jan Tobola
 Mgr. Jan Říha Ph.D.
Řízením VH byl pověřen Ing. Jiří Pavelka. Zapisovatelem byl zvolen Jan Pavelka.
II.
Návrhová komise byla schválena ve složení:
 Jan Pavelka
 Ing. Vladimír Tomášek
 Ing. Milan Selingr
III.
Ing. Pavelka se ujal řízení VH a předložil ke schválení program VH, který byl většinou hlasů
schválen.
IV.
Byl chválen volební a jednací řád VH.
V.
Byla přednesena zpráva o činnosti a o hospodaření SmBaS. Zpráva byla schválena plénem.
VI.
Byla provedena volba předsedy SmBaS
 VV navrhuje Ing. Jiřího Pavelku
 Kandidát z pléna nebyl navrhnut
VII.
Zpráva volební komise
 Za předsedu byl jednohlasně zvolen veřejným hlasováním Ing. Jiří Pavelka
 Jan Tobola byl zvolen předsedou STK pro soutěže juniorů.
 Mgr. Jan Říha Ph.D. byl zvolen předsedou STK pro soutěže dospělých.
VIII.
Termínový kalendář

Byla provedena kontrola krajského termínového kalendáře a jednotlivé turnaje byly
rozděleny mezi pořádající oddíly.
IX.
Byla odsouhlasena výše poplatku za start družstva v soutěži oblastního přeboru, a to
následovně:
žáci
600,- Kč
junioři
800,- Kč
dospělí (oddíly, které mají družstvo mládeže)
2.000,- Kč
dospělí (oddíly, které nemají družstvo mládeže)
2.500,- Kč
Za každé další družstvo startující v soutěži pak 50% poplatku v dané kategorii.
X.
Výše startovného na krajských soutěžích řízených SmBaS zůstává stejné jako v minulé
sezóně 60,- Kč/disciplínu. V případě startu ve všech disciplínách je výše startovného max.
150,- Kč.
XI.
Oddíly přihlášené do soutěže družstev mají povinnost zaplatit startovné na účet SmBaS a
předat soupisky družstev příslušným STK nejpozději do 30. září 2008. Přihlášky do 20. září
2008.
XII.
Byl odsouhlasen příspěvek ve výši 2300,- Kč na pořádají turnajů družstev.
XIII.
Diskuze
 Pan Jiří Pavelka navrhl, aby se jednotlivé kluby vyjádřily a navrhly hráče pro udělení
pamětních medailí za přínos pro SmBaS ku příležitosti 50 let badmintonu. VH vzala
tuto připomínku na vědomí.
 Pan Tobola shrnul úspěchy hráčů v juniorských soutěžích.
 Pan Říha shrnul soutěž družstev dospělých.
 Pan Žídek přednesl a zhodnotil činnost SCM a představil nominaci hráčů SCM na
následující sezónu.
 Byly přijaty návrhy na zlepšení webových stránek SmBaS. Především byla zmíněna
možnost hledání inzerentů na stránky a uveřejňování turnajů neregistrovaných.
 Pan Žídek navrhl, aby byl oddíl Kopřivnice zproštěn poplatků za účast v soutěžích a
to jako kompenzace za uskladnění koberců. Odsouhlaseno.
 Pan Halfar projevil zájem zúčastnit se jako Sokol Klimkovice turnaje družstev U11
v Českém Krumlově. Odsouhlaseno.
 Pan Tobola navrhl, aby se termínový kalendář na sezónu 2009/2010 tvořil v červnu
2009.

Zapsal:

Jan Pavelka dne 3.9.2008

