
                                                                 

    

     
Zpráva komise mládeže pro Valnou hromadu JmBaS z.s. 21.4.2022

Všechny soutěže mládeže a činnost KM byly velmi ovlivněny probíhající negativní epidemiologickou 
situací v celé ČR. Pokračující stagnace počtu hráčů v nejnižších kategoriích.
Dalším negativním vlivem byl naplňovaný systém přípravy mládeže ze strany ČBaS
Oblastní svazy včetně Jihomoravské již neměli žádnou možnost do přípravy mládeže zasahovat. 
Oblastní svazy již nebyli partnerem pro ČBaS. Těmito partnery se staly přímo kluby. V naší oblasti 
jsou dvě SPS jedna je u FSPS Mo Brno a druhé u BS Brno. Dále je v naší oblasti jedno SCM a to u 
FSPS MU Brno. Hráči do všech těchto středisek nominuje a vybírá daný oddíl, trenér daného střediska 
a TMK, KM nemá na toto žádný vliv. Hráči z SCM dosahují významných úspěchů nejen v juniorských
kategoriích, ale také v kategoriích soutěží dospělých. Příkladem mohou být dosažené výsledky Lucky 
Krulové.
JM Oblast již není příjemcem finančních prostředků na přípravu talentované mládeže.
Změnili se i podmínky pro získání dotací. V loňském roce jsme již nedisponovali žádnými dotacemi a 
v letošním roce se již dotační výzvy týkají pouze oddílů. Proto bych chtěl ocenit činnost klubů, které se
o výchovu nejmladších velmi zasazují a to zejména Kometa Brno, Slatina Brno ,BS Brno, FSPS MU 
Brno ,ale také Lokomotiva Kunovice,Sokol Židlochovice, a další
Jelikož v současné době již existence KM v podstatě postrádá jakýkoliv význam, tak po dohodě s STK 
dochází k propojení svých činností a rozdělení agendy.
Problémem zústává menší ochota pořádání turnajů. Zvláště za současné situace, kdy je velmi 
problematické financování sportu jako takového.
Nedostatek počtu ochotných rozhodčích se podařilo vyřešit, kdy bylo dohodnuté školení rozhodčích 
přímo v Brně.
V souvislosti se snižujícím se počtem dětí se zájmem hrát badminton soutěžně, zapracovala KM do 
rozpisu soutěží mládeže i na rok 2021 možnost u všech kategorií hrát i bez platné licence do úrovně 
GPC.
    
JmBaS a tím pádem i KM již druhým rokem neměla k dispozici žádné prostředky na podporu 
mládeže ,ale i tak s prostředků JmBaS byly poskytnuty prostředky na soustředění, pro OP mláděže 
míče, medaile.

Děkuji touto cestou všem hráčům funkcionářům ,trenérům ,rodičům, všem tělovýchovným jednotám a 
uskupením za pozitivní podíl na rozvoji badmintonu v naší oblasti.
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