
 
 

Zápis s valné hromady JčBaS 26.5.2020 
 
Přítomni:  
VV JčBaS: Radomír Liebl, Linda Janoštíková, Radek Votava, Roman Janoštík, Roman 
Dvořák 
Zástupci klubů: Vladimír Marek (Sokol Vodňany) Michal Koudelka (Sokol Křemže), 
Jiří Frendl (SKB Český Krumlov), Josef Kollar (SSK Dobrá Voda), Josef Smetana (ČZ 
Strakonice), Jan Klíma (Sokol České Budějovice), Libor Kadeřávek (SK Badminton 
Tábor) 
Hosté: Petr Pirtyák (Sokol Křemže), Vladimír Zaťko (SSK Dobrá Voda), Jiří Musil (ČZ 
Strakonice) 
 
 

1) Ekonomická situace JčBaS 
 Přednesena zpráva o ekonomické situaci 2019 
 Seznámení s vyúčtováním grantů 2019 
 Seznámení s granty na 2020 
 Grant na chod kraje od JCK zrušen kvůli Covid-19 
 Grant na KPJ 37 000.-  
 Další granty jsou ještě v procesu schvalování 

 
2) Termínový kalendář 2020/2021 

 2/2-2020 vyjasněna – úprava kvůli Covid-19 schválena 
 1/2-2021 Turnaje ČBaS definovány, STK JčBaS definuje krajské turnaje 

jednotlivců i družstev a rozešle TK k diskusi. 
  

3) Družstva dospělých 2020/2021 
 KPDD I. třídy = II.liga JZ-přebor – ČB+ČK jako doposud 
 KPDD II.třídy = III.liga JZ-přebor – Vodňany+Křemže jako doposud, 

Tábor a Strakonice se vyjádří do 14.6.2020 
 Formát soutěže bude diskutován později společně s JZ 

 
4) Delegáti na VH ČBaS 

 Schválení delegáti na VH ČBaS: Radek Votava a Linda Janoštíková 
 Případní hosté mohou na VZ ČBaS kdykoliv přijet, nemají ale volební 

hlas 
 

 
 
 
 
 



5) Družstva žáků 2021 
 Diskutován návrh na změnu formátu vyvolaný SKB ČK 
 Usnesení:  

i. Rozdělit soutěž na U13 a U15 s tím, že hráči U13 mohou 
figurovat i v soupisce U15  

ii. Formát družstev 2+2  
iii. Počet kol U13 - 2 kola / U15 - 2kola 
iv. Pořadatelé: ČK – 1x U13, Vodňany – 1x U15, Tábor 1x U13+U15 
v. Zápasy se budou hrát na zkrácené sety do 11 bodů bez možnosti 

prodloužení. U13 – zápas na 2 sety, U15 – zápas na 2 vítězné 
sety.  

vi. Utkání se hraje na 8 zápasů 1DCH, 2DCH, 1DD, 2DD, ČCH, ČD, 
1SČ, 2SČ. Jeden hráč smí nastoupit ve 3 zápasch, pokaždé ale 
v jiné disciplíně. 

vii. Kvalifikace na MČR družstev se bude hrát jako doposud 
3+3 a podmínkou pro kvalifikaci není účast ve výše 
popsané soutěži. 

6) OTP ČBaS 
 Pro sezonu 2020/2021 získalo JčBaS 160 100.- CZK na systémovou 

přípravu talentované mládeže. Představen, vysvětlen a diskutován 
obsah projektu. 
 

7) Podněty od klubů 
 Odhlasována a schválena odměna 1000.- pro pořadatele turnajů 

vedených pod JčBaS. (OPJ a družstva) 
Informace klubům o novém webu, který bude, pravděpodobně od září 
2020, používán na přihlašování na všechny turnaje pod ČBaS. Na ČBaS 
podán návrh, aby přes tento web šla spravovat i členská základna 
jednotlivých klubů. 

 ČZ Strakonice pošle návrh na formát KPDD II. třídy = III. Liga JZ 
 Projeven zájem klubů o školení rozhodčích a školení trenérů. JčBaS 

prosí o zaslání jmen z klubů na obě školení (T:14.6.2020), na základě 
toho budou nabídnuty termíny. 

  
 

8) Diskuse 
 Informace klubům ohledně oceňování jubilantů a zasloužilých členů 

jihočeského badmintonu. Zodpovědná osoba: Jiří Frendl. Návrhy na 
ocenění jubilantů, trenérů, hráču posílat přímo z klubá na Jirku Frendla. 
 
 
 
 
 



9) Podněty na VH ČBaS od Jirky Frendla 
 V zápisech v VV ČBaS a ani ze správní rady nejsou zapsány detailní 

informace o čerpání rozpočtu ČBaS a na dotazy nikdo nereaguje. Pokud 
nebudou dodány, bude na ČBaS poslána soukromá žádost dle zákona č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. 

 ČBaS by měl vážit, jak podporovat trenéry starající se o mládež 
v jednotlivých oblastech. 

 Zvážit, zda nezastropovat startovné na turnajích ČBaS. Nepoměry 
startovného např. na GPC v republice.  

 Tutnaje GP-B  - omezení pro horních 8 hráčů z žebříčku 
 

 
Liebl Radomír 


