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

2.9.2009, 15:30 – 17:30 hodin
Oblastní pracoviště ČSTV, Ostrava
viz. prezenční listina VH SmBaS ze dne 2.9.2009
14 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 14
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
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III.
Ing. Pavelka se ujal řízení VH a předložil ke schválení program VH, který byl většinou hlasů
schválen.
IV.
Byla přednesena zpráva o činnosti a o hospodaření SmBaS. Zpráva byla schválena plénem.
V.
Pan Tobola přednesl zprávu o průběhu soutěží družstev žáků a juniorů a o výsledcích soutěží
jednotlivců.
VI.
Pan Říha přednesl zprávu o průběhu soutěží družstev dospělých.
VII.
Termínový kalendář
Byla provedena kontrola krajského termínového kalendáře a jednotlivé turnaje byly
rozděleny mezi pořádající oddíly.
VIII.
VH ukládá oddílům následující termíny pro zaslání přihlášek, soupisek a uhrazení
startovného:
Soutěž družstev dospělých – do 15.10.2009

Soutěže družstev juniorů a žáků – do 30.9.2009
IX.
Byla odsouhlasena výše poplatku za start družstva v soutěži oblastního přeboru, a to
následovně:
žáci
700,- Kč
junioři
900,- Kč
dospělí (oddíly, které mají družstvo mládeže)
2.100,- Kč
dospělí (oddíly, které nemají družstvo mládeže)
2.600,- Kč
Za každé další družstvo startující v soutěži pak 50% poplatku v dané kategorii.
X.
Výše startovného na krajských soutěžích řízených SmBaS bylo na následující sezónu
upraveno následovně: 70,- Kč za disciplínu, 200,- Kč v případě všech tří disciplín.
XI.
Bylo odsouhlaseno, že v rámci úspor se pořídí medaile na krajské přebory pouze pro
kategorie U13, U15 a U17 v celkové výši do 5000,- Kč.
XII.
Byl odsouhlasen příspěvek ve výši 2300,- Kč na pořádají turnajů družstev.
XIII.
Diskuze
 Družstvu Kopřivnice se odpouští startovné za družstva z důvodu úschovy a péče o
badmintonové koberce.
 Pan Židek přednesl zprávu o činnosti SCM Kopřivnice. Byla představena nominace
hráčů do SCM Kopřivnice.
 Na základě doporučení sportovních lékařů, které je ke stažení na www.smbas.net, se
VH dohodla na důsledné kontrole lékařských prohlídek hráčů na turnajích ve všech
kategoriích. Hráč se musí na požádání hlavního rozhodčího či pořadatele prokázat
platnou lékařskou prohlídkou ne starší jak 1 rok. Do lékařského potvrzení
doporučujeme zanést formulaci „závodní badminton“. V případě, že se hráč
neprokáže platnou lékařskou prohlídkou, má vrchní rozhodčí či pořadatel právo
neumožnit hráči nastoupit k utkání.

Zapsal:

Jan Pavelka dne 2.9.2009

