Zápis z Valné hromady PBaS konané 6.6.2019 v 17:00, Praha Hamr – Braník
1. Zahájení, prezentace viz prezenční listina. Počet zúčastněných oddílů: 9 počet hostů: 4
Valná hromada je usnášeníschopná.
2. Předsedkyně - Romana Loskotová (RL) představila nové kluby – SK Péřák,z.s. a Centrum
Třešňovka,z.s. Informovala o oddílech bez aktivních hráčů - hobby hráči. Všeobecné
rozhodnutí ponechat je členy PBaS.
3. RL předložila zprávu o činnosti PBaS – činnost v rámci PTU, dále vyúčtování za rok 2018 a
stav k 6.6.2019 za aktuální rok. RL podrobně informovala o jednotlivých položkách
předloženého vyúčtování, o výši dotací z Programu II. - talentovaná mládež a z Programu
V. - organizace sportu.
Stále platí členský poplatek 100,-Kč za každého aktivního člena (licencovaného) za
kalendářní rok. Platba bude oddílům vyúčtována v průběhu ledna nadcházejícího roku.
Předložení rozpočtu na rok 2019. Schválení rozpočtu bude předmětem jednání VV PBaS.
4. Návrh na ocenění činnosti pro PBaS - bude se projednávat na VV PBaS.
5. Nominace delegátů na VH ČBaS – sobota 22.6., 10 delegátů za PBaS. RL sestaví seznam
delegátů a vybaví je nominačním dopisem.
6. Letní soustředění mládeže Skuteč – pro vybrané hráče, ne všichni vybraní hráči se
zúčastní, oslovení náhradníků – zajistí RL
7. STK
Soutěž družstev dospělých: zhodnocení rozdělení na 3.a 2.reg.ligu.. RL předložila návrh na
začlenění týmů ze středočeského kraje do obou soutěží – schváleno. Kvůli postupu by bylo
oddělené play–off. Maximálně 2.kola mimo Prahu a ne Kladno. Poplatek stejný – 4tis. za
družstvo. Za pořadatelské místo 2500,-Kč. Přihlášky do soutěže 2019/2020 do 20.7.
Rozlosování do 31.8. Každý hráč musí odehrát 2.hrací kola, aby se mohl zúčastnit play-off.
Soupiska dle žebříčku k 30.6. Soupiska pro play-off bude dle aktuálního žebříčku – viz rozpis
soutěží. Soupiska do 15.9. Upozornění na vystavování faktur za pořádající místo – do týdne
od pořádání hracího kola.
Soutěže mládeže jednotlivci: ML – zkušenosti s novým pořádáním turnajů, zveřejňování
v Tournamentsoftware, návrh na zrušení švýcarského systému u soutěží mládeže,
doporučení turnaje omezit pouze na 2 disciplíny pro hráče. Hrát ve skupinách, pak postup
do pavouka. Schválené změny od 1.9.2019:
Kategorie U11 – na 2 vítězné sety do 11bodů bez nastavení. Odsouhlaseno podání návrhu
na zrušení Mistrovství ČR U11 – předložit na VH ČBaS.
Kategorie U13 : turnaje D hrát na 2 vítězné sety do 15bodů bez nastavení. Všichni hráči
musí mít platnou licenci ČBaS.
Upozornění na zdravotní způsobilost hráčů – sportovní prohlídka.
Povinnost pořadatelů turnaje o zaslání výsledků do pondělí následujícího po konání
turnaje.
Po zveřejnění startovní listiny na webu je hráč povinen při odhlášení uhradit pokutu ve
výši startovného. Doporučení uvést to do propozic.

Soutěže družstev mládeže – kategorie U11, 13 a 15. U19 družstva nebudou.
Kategorie U15 – od 1.1.2020, dlouhodobá soutěž, vítěz postupuje na MČR, 3.hrací kola. Do
30.11.2019 přihlášky družstev, startovné 2500,- za družstvo.
Kategorie U13 – 3.hrací kola – systém jako byl, startovné 900,-Kč za družstvo na hrací kolo
Kategorie U11 – 3.hrací kola – systém jako byl, minibadminton, startovné 900,- za družstvo
na hrací kolo.
Termínový kalendář 2.pol.roku 2019– zveřejněn celostátní kalendář, RL vypíše termíny pro
oblastní turnaje, pro období září – prosinec ve všech kategoriích 1xD, 1xC a 1xOP.
V období leden – červen (1.pol.roku 2020) max 6 turnajů v každé kategorii, 4x C a 2x D. Do
30.6. pošle ML přehled termínů. Do 20.7. obsadit pořadatele.
8. Návrh na výkonný výbor:
Odhlasováno: Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0
Předseda: Romana Loskotová (RL)
STK – Miroslav Loskot (ML)
TMK - Halka Bitmanová (HB)
Revizní komise (bez hlasu): Alena Mikelová (AM)
Členové VV: Jurka Jan, Osičková Markéta
Návrhy:
Členové TMK: trenér U19-Bitman, Eva Titěrová, Kateřina Tomášková – nehlasovalo se
9. Diskuse: oblastní tréninkové centrum mládeže
10. Úkoly mimo výše uvedené:
RL – zpracovat návrh stanov – termín do konce září
HB - zpracuje seznam hráčů, osloví M.Turoně, návrh RCM tréninků pro U17, U19 a U15
od 09/2019 – termín: do 30.6.2019
Stanovit termíny zasedání VV – 1x za čtvrtletí????
Výkonný výbor – odsouhlasit stanovy, kompetence členů a jejich povinnosti a práva a
projednat osamostatnění PBaS od příštího kalendářního roku 2020.

V Praze, 6.6.2019, zapsal: A.Mikelová

