Usnesení z valné hromady SmBaS konané 1.6.2020 v Ostravě
1)

VH zvolila pracovní předsednictvo ve složení Ing. Jiří Pavelka, Mgr. Jan Říha Ph.D.
a Jan Tobola.

2)

VH schválila program a jednací řád. VH schválila volby delegátů na valnou hromadu
ČBaS konanou dne 20.6.2020 v Praze.

3)

VH zvolila návrhovou komisi ve složení: David Kožušník, Zdeněk Chumchal, Vladimír
Matuš

4)

VH zvolila mandátovou a volební komisi ve složení: David Kožušník, Zdeněk Chumchal,
Vladimír Matuš

5)

VH si vyslechla zprávu o činnosti za uplynulé období přednesené p. Jiřím Pavelkou.

6)

VH si vyslechla zprávu o hospodaření za uplynulé období přednesené p. Jiřím Pavelkou.

7)

VH byli zvoleni delegáti na Sněm ČBaS: Marek Švábík, Jiří Pavelka, Jean Van Copenolle,
Taťána Švábíková, Luděk Žídek, Renáta Cábová, Vladimír Matuš, Zdeněk Chumchal,
Eliška Maixnerová

8)

VH přidělila a odhlasovala turnaje mládeže a dospělých (viz. Termínový kalendář).
Zájemci o otevřené turnaje nahlásí svůj požadavek nejpozději do 8.6.2020 p. Tobolovi.

9)

VH ukládá oddílům zaslat přihlášky družstev dospělých do 15.9.2020.
Soupisky, včetně dokladu o zaplacení, do 30.9.2020 na příslušné STK (p. Říha).

10)

VH ukládá oddílům zaslat přihlášky do soutěží družstev žáků na rok 2021 do 15.1.2021
na příslušné STK (p. Tobola). VH ukládá zaslat soupisky družstev také do 15.1.2021
rovněž na příslušné STK.

11)

Úhrada pořadateli za uspořádání soutěže družstev je ve výši 4000,- Kč.

12)

VH ukládá všem oddílům SmBaS, které nemají družstva mládeže a dospělých, aby
doložily zaplacení udržovacích poplatků ve výši 1000,00 Kč za aktuální rok 2020 do
30.9.2020. Kopii dokladu o zaplacení poslat p. Tobolovi. V případě, že oddíl toto
nedoloží, bude hráčům příslušných oddílů zastavena činnost v rámci SmBaS.

13)

Na turnaje GP A, GP B není nutné posílat nominaci p. Tobolovi. STK nominuje
a přihlašuje hráče pouze na M ČR. Na ostatní turnaje přihlašují hráče kluby.

14)

Úprava družstev dospělých II. a III. ligy:
pokud se přihlásí do soutěže družstev dospělých 2021/2022 více než 14 družstev,
budou ligy rozděleny následovně: 2. liga – 8 týmů, 3. liga – zbývající týmy.

15)

Družstva žáků se rozdělí při počtu větším než 10 družstev na 2 soutěže.

16)

Toto usnesení bylo schváleno hlasováním většinou přítomných členů.

Zapsal: Michal Viest 1.6.2020

