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

29.8.2011, 15:30 – 17:30 hodin
Oblastní pracoviště ČSTV, Ostrava
viz. prezenční listina VH SmBaS ze dne 29.8.2011
10 zástupců oddílů s hlasovacím právem
3 členové výkonného výboru s hlasovacím právem

I.
Valnou hromadu zahájil předseda SmBaS Ing. Jiří Pavelka. Přivítal zástupce oddílů a členy
výkonného výboru. Celkem bylo prezentováno 10 zástupců oddílů a 3 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.
Mandátová návrhová komise byla schválena ve složení:
 Luděk Židek
 Jiří Halfar
III.
Jiří 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.
Termínový kalendář:
Bylo provedeno rozdělení krajských turnajů a určení pořadatelských oddílů.
VH hlasovala o pořadateli 4. kola II.ligy takto:
Pro pořadatelství Opavy – 2 hlasy
pro pořadatelství Olomouce – 7 hlasů
zdržel se – 4 hlasy, pořadatelem se tedy stává Olomouc
VI.
Byla odsouhlasena výše poplatku za start družstva v soutěži oblastního přeboru ve stejné
výši jako v předešlé sezóně, 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.

Každé družstvo zašle spolu s přihláškou do soutěže také kopii dokladu o zaplacení
startovného!
VII.
Výše startovného na krajských soutěžích řízených SmBaS bylo na následující sezónu
upraveno následovně:
Startovné pro všechny mládežnické kategorie: 70,‐ Kč za disciplínu, 200,‐ Kč v případě všech
tří disciplín.
Startovné pro kategorii dospělých: 100,‐ Kč za disciplínu, 280,‐ Kč v případě všech tří
disciplín.
VIII.
VH ukládá oddílům do 1.10.2011 zaslat přihlášky do soutěží družstev, soupisky a kopie
dokladu o zaplacení startovného.
IX.
Diskuze
 Pan Tobola připomněl, že vyřizuje pouze agendu soutěží žáků a juniorů a agendu
soutěží dospělých vyřizuje Jan Říha.
 Jiří Pavelka přednesl novou koncepci regionálních center mládeže.
 Pan Selingr navrhl, aby byl Oblastní přebor družstev dospělých přejmenován na
II. ligu. O návrhu se hlasovalo. Jednomyslně byl odsouhlasen nový název pro soutěž
družstev dospělých: „II.liga“.
 Pan Selingr představil Mistrovství České republiky neregistrovaných hráčů v Opavě.

Zapsal:

Jan Pavelka dne 29.8.2011

