Zápis z valné hromady
9. září 2010

Přítomni:
- členi VV:
- zástupci klubů s hlasovacím právem:

- hosté:
- omluvili se:

1)
2)
3)
4)

5)
6)
7)

Karel Kotyza, Roman Vokoun, Václav Chrt a Zdeněk Podpěra.
MUDr. Martin Pospíšil (Spartak Sezimovo Ústí)
František Frcal (Sokol Štěpánovice)
Ing. Vladimír Marek (Sokol Vodňany)
Ing. Libor Schrenk (TJ Libín Prachatice)
----Radek Votava (trenérské povinnosti na turnaji v Belgii)

Všichni zúčastnění byli po prezentaci seznámeni s činností a hospodařením VV JčBaS v uplynulé sezóně
(zprávu přednesl Karel Kotyza).
Zprávu o průběhu všech soutěží pořádaných JčBaS v loňské sezóně a o činnosti STK přednesl Roman Vokoun.
Byl projednán systém soutěží smíšených družstev dospělých. Pro soutěž KPDD 1. třídy nebyly navrženy žádné změny. V soutěži KPDD 2. třídy bylo navrženo doplnění čtyřhry žen. Návrh byl odsouhlasen.
Byl projednán systém soutěží dospělých. Jednalo se výlučně o úpravách omezení práva účasti na GPD a GPE
dospělých. Byla přijata následující úprava: Na GPD dospělých nesmí startovat prvních 24 mužů a prvních 8
žen z aktuálního platného žebříčku dvouher Jihočeského kraje. Omezení (podle aktuálního žebříčku dvouher) platí i pro párové disciplíny. Hráčům a hráčkám z jiných oblastí nesmí být povolen start, pokud jejich
umístění na aktuálním celostátním žebříčku dvouher je vyšší než umístění 25. hráče a 9. Hráčky Jihočeského
kraje. Tato omezení neplatí pro hráče a hráčky, kteří v termínu konání turnaje již dosáhli věku 40 let. Pořadatel má právo udělit dvě divoké karty v soutěži mužů a dvě divoké karty v soutěži žen. Pro GPE dospělých
platí obdobné ustanovení, ale startovat zde nesmí prvních 40 mužů a prvních 8 žen z aktuálního platného
žebříčku dvouher Jihočeského kraje. Tato omezení neplatí pro hráče a hráčky, kteří v termínu konání turnaje již dosáhli věku 50 let.
Bylo zrušeno dotování turnajů GPC a KPJ U13 a U15 plastovými míči. JčBaS bude i nadále dodávat na tyto
turnaje péřové míče. Péřové míče budou dodávány od ½ finále na všechny disciplíny.
VV JčBaS připraví pro zájemce v průběhu sezóny základní školení trenérů 4. třídy se zaměřením na práci
s mládeží.
VV JčBaS zapracuje všechny schválené změny urychleně do Rozpisu soutěží na sezónu 2010-2011.

V Českých Budějovicích, 9.9.2010

zapsal: Karel Kotyza
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