
Zápis VV Středočeského badmintonového svazu, z.s. č.1/2017

Výkonný výbor StčBaS ve složení: Petr Martinec předseda, Lucie Krejčová místopředseda, Jiří Modlinger člen
per rollam.

1,Kontrola úkolů
• Sekce hostování, přestupy byla pro lepší informovanost zřízena na webu StčBaS.
• Pořadatelům OP mládeže 2016 byl vyplacen příspěvek na pořadatelství dle rozhodnutí VV č.2/2016.
• STK ČBaS vzala na vědomí souhlas s připojením středočeské oblasti do východní části 1.ligy a děkuje.
• Na ČBaS byla zaslána žádost o pokračování TCM (Tréninkové centrum mládeže) na další 2 roky. Pobočky

Benátky n/J a Kladno.Prozatím však nepřišlo žádné rozhodnutí, ačkoli byl termín do 31.12.2016.
• Byla podepsána smlouva se Středočeským sdružením ČUS (Česká unie sportu) a zaplacen roční příspěvek ve

výši 1.000,-Kč.
• Byl vyroben 1 ks reklamního banneru s logem StčBaS, který bude používán při oblastních akcích, uložen v

Benátkách n/J.
• Byly zřízeny Facebookové stránky StčBaS.

2, Finance
Stav hotovosti k 31.12.2016 je 3.457,-Kč a banka 3.732,-Kč.
Rozpočet 2017.Prozatím není jisté kolik dostaneme na činnost od ČBaS, takže StčBaS bude prozatím hospodařit s
provozorním rozpočtem.
Výdaje:
STK 2017..................................5.600,-Kč
Výroba razítka.............................500,-Kč
Webhosting................................1.100,-Kč
Diplomy, poháry, medaile OP....6.000,-Kč
Plakáty“Pojď hrát badminton“...5.000,-Kč

Příjmy:11.000,-Kč..členské příspěvky klubů StčBaS

3, STK
Poplatek za přestup, či hostování v rámci oblasti je 300,-Kč zaslaný společně s žádostí.
Při přestupu v rámci ČR hradí hráči poplatek 300,-Kč na účet StčBaS a poté StčBaS z tohoto poplatku zasílá 200,-
Kč na účet ČBaS vystavení nové licence.
Při hostování v rámci ČR hradí hráč 300,-Kč na účet StčBaS.
Byla odsouhlasena odměna STK za rok 2017 p. Modlinger 3.600,-Kč , paní Loskotová 2.000,-Kč.
Proběhlo jednání s STK Prahy ohledně řízení soutěží družstev dospělých.Pro sezónu 2017/18 budeme požadovat,
aby pořadatel vedl zápisy o utkání v el.podobě a ihned po skončení je odeslal na STK a správci WWW stránek.To
vše by mělo být zakotveno v rozpisu soutěží, včetně případné sankce za nedodržení.Ú:Modlinger

4, Různé
Dne 21.12.2016 proběhla za účasti předsedy StčBaS schůzka na Středočeském kraji ohledně olympiády dětí a
mládeže 2017 v Jihomoravském kraji.VV StčBaS do 30.3.2017 nahlásí nominaci (2 chlapci, 2 dívky, 1 trenér)
včetně náhradníků na Středočeský kraj.Hráči musí mít doklad prokazující trvalý pobyt na území Středočeského
kraje, ročníky 2002 a mladší. Ú: Martinec

Regionální výběry U13 a U15. Středočeská oblast ze zúčastní obou turnajů.Hráčům a trenérům bude hrazeno,
ubytování a startovné.Organizaci bude mít na starost p.Jaroslav Fröhlich ve spolupráci s trenéry z ostatních klubů.



VV odsouhlasil výrobu 1 ks razítka. Ú: Martinec

VV odsouhlasil vytvoření kampaně „Pojď hrát badminton“, která bude spočívat jak ve webové propagaci, tak ve
výrobě cca. 200 ks plakátů, které budou dodány všem klubům středočeské oblasti zdarma.Cílem kampaně bude
přilákat na badminton ve Středočeském kraji více dětí a pomoci v rámci možností s náborem do klubů.Ú:Martinec,
Krejčová

VV odsouhlasil pořádání školení rozhodčích III.třídy ve dnech 2.-4.6.2017 při GPA U13 v Benátkách n/J.

VV odsouhlasil pořádání školení trenérů IV. , III.třídy.Nyní se jedná o místě a datumu školení.

VV bere na vědomí možnost uspořádání kempu s dánským trenérem Kentem Madsenem (bývalý trenér juniorské
reprezentace). Náklady cca.27.000,-Kč.

VV souhlasí s termínem členské schůze úterý 23.5.2017 od 17:00 Praha-Strahov, pozvánky budou zaslány dle
stanov.Ú:Martinec

V Benátkách n/J dne 8.2.2017

Zapsal:Petr Martinec-předseda StčBaS


