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Český badmintonový svaz, Jihomoravský oblastní výbor

Z á p i s č. 1/2013
ze schůze výkonného výboru 17. ledna 2013 v Brně
Přítomni: Vorel, Kavan, Svoboda, Světničková, Bernarcík, Reichman
Omluveni: Bernacíková, Kubíková

1. Zprávy předsedy VV + jiné
Upozorňujeme všechny oddíly oblasti, ţe většina klubů dosud nezaslala prohlášení
klubů zpracování a evidence osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. Formulář
byl vedoucím rozeslán uţ v měsíci prosinci 2012. Ţádáme proto vedoucí oddílu, kteří
dosud nezaslali vyplněný formulář o neprodlené vyplnění a zaslání na emailovou
adresu sektetáře Jm OV Martina Svobody : macasv@seznam.cz
VV odsouhlasil dotování KP ţákovských a dorosteneckých turnajů míčky a to od
čtvrtfinálových utkání. Dále bude míčky dotován celý turnaj druţstev ţáků. Za
distribuci míčků je odpovědný p. Kavan. .
Byl odsouhlasen (mimobrněnským členům) příspěvek na cestovné dle platného
ceníku.
VV schválil příspěvek pořadatelům na pořádání KP ve výši 1000,- Kč.

2. Zprávy KM
Upozorňujeme, ţe na všech bodovaných turnajích je povinnost organizátora zajistit
rozhodčího s platnou licencí. V případě , ţe tato povinost nebude splněna nemohou
být hráčům připsány dosaţené body do ţebříčku ČBaS. .
Druţstva ţáků U 15 přihlášená do soutěţe druţstev : Sokol Jehnice - 2 druţstva, SK
Podolí - 2 druţstva, Sokol Ţidlochovice - 2 druţstva, TJ Slavoj Podivín - 1 x.
Přihlášená druţstva uhradila startovné.
Do soutěţe druţstev dorostu U 19 se přihlásilo pouze druţstvo Sokola Jehnice. VV
nominuje uvedené druţstvo na MČR , které se uskuteční 23.2.2013 v Jehnicích. .
VV děkuje organizátorům turnaje GP C U 15 v Ţidenicích na ul. Šámalova za
bezproblémový průběh turnaje.
Vedením regionálního výběru U 13 byl pověřen p. Vorel , výběru U 15 paní
Světníčková a p. Kavan.
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3. Zprávy STK
Upozornění pro všechny druţstva hrající soutěţe řízené Jm OV – zápisy zasílejte
ve stanoveném termínu na obě emailové adresy standa@archika09.cz a
barbora.kubikova@gmail.com. V případě, ţe za druţstvo nastoupí hráč hrající
soutěţ řízenou MěBS je nutné zaslat zápis i na adresu tomas.dufek46@seznam.cz.
.
4. Zprávy EK
Byly zakoupeny medaile na KP dospělých a mládeţnických soutěţí v hodnotě
3710,- Kč, diplomy na stejné soutěţe v hodnotě 2292 ,- Kč. Dále bylo zakoupeno
razítko VV Jm OV v ceně 1436 ,- Kč.
.
Termín příští schůze VV JmOV ČBaS: 11. dubna 2013 v Brně
Zapsal: Martin Svoboda v Brně dne 21. ledna 2013

