Český badmintonový svaz, Jihomoravský oblastní výbor
Z á p i s č. 11/2012
ze schůze výkonného výboru 27. listopadu 2012 v Brně
Přítomni: Vorel, Kavan, Svoboda, Světničková, Bernarcik
Omluveni: Bernaciková, Kubíková
1. Zprávy předsedy VV + jiné
 Upozorňujeme všechny oddíly oblasti, že je povinnosti pořádajícího oddílu nominovat
rozhodčí s platnou licencí na pořádané bodované turnaje a soutěžní utkání družstev.
Pokud v zápise nebude uveden rozhodčí s platnou licencí, nemohou být hráčům
započítány body do žebříčku ČBaS.
 Ve dnech 7.- 9.12. 2012 se v Jehnicích uskuteční školení rozhodčích III. třídy.
 VV informuje, že dne 11. 12. 2012 se uskuteční v Brně – Jehnicich praktický seminář
pro trenéry badmintonu s Peterem Mouritsenem (Dánsko)
 Ve dnech 13.- 14.12. 2012 se v Brně – Jehnicích uskuteční školení trenéru IV. třídy –
propozice na všechny uvedené události již byli zveřejněny na stránkách Jm
badmintonu.
 VV děkuje pořadatelům a hlavnímu rozhodčínu P. Kavanovi za kvalitní uspořádání
turnaje GP A U 15, které se uskutečnilo v Břeclavi.
2. Zprávy KM


Předseda spolu s celým VV ocenil výkon všech hráčů na 7. ročníku celostátního
turnaje CZECH TALENT 2012 , který se uskutečnil v Českém Krumlově. Za jižní
Moravu nás reprezentovali Anička Zbořilová, Tadeáš Brázda, Dominika Mendreková,
Adélka Chadimová, Šimon Prek a Jirka Derka. Družstvo vybojovalo v silné
konkurencí krásné 3. místo. Podrobné informace k turnaji najdete na stránkách
www.badmintonckrumlov.cz.



Bylo dodatečně schváleno proplacení startovného + náklady na ubytování na akci
CZECH TALENT 2012. .



Výzva předsedy k družstvům oblasti k zaslání přihlášek na soutěž družstev.
K přihlášce je nutné uhradit i startovné.

3. Zprávy STK

Soutěže pořádané Jm OV ČbaS probíhají bez problému a výsledky jsou
průběžně doplňovány.
.
4. Zprávy EK

 Stav účtu k 31.10.2012 je 34.969,- Kč. .
.
Termín příští schůze VV JmOV ČBaS: 17. ledna 2013 v Brně
Zapsal: Martin Svoboda v Brně dne 27. listopadu 2012

