Zápis z VH SmBaS
Datum konání:
Místo konání:
Přítomni:

11.6.2018, 15:30 – 18:00 hodin
Oblastní pracoviště ČSTV, Ostrava
viz. prezenční listina VH SmBaS ze dne 11.6.2018
17 zástupců oddílů s hlasovacím právem a
3 členové výkonného výboru s hlasovacím právem

I.
Valnou hromadu zahájil předseda SmBaS Ing. Jiří Pavelka. Přivítal zástupce oddílů a členy
výkonného výboru. Celkem bylo prezentováno 17 zástupců oddílů a 3 členové výkonného
výboru.
Pracovní představenstvo bylo schváleno ve složení:
 Ing. Jiří Pavelka
 Jan Tobola
 Mgr. Jan Říha Ph.D.
Řízením VH byl pověřen Ing. Jiří Pavelka. Zapisovatelem byla zvolena Karolína Trnkalová.
II.
Jiří Pavelka se ujal řízení VH a předložil ke schválení program VH, jednací a volební řád, který
byl většinou hlasů schválen.
III.
Návrhová komise byla schválena ve složení:
 Václav Pasz
 Zdeněk Chumchal
 Michal Viest
Mandátová a volební komise byla schválena ve složení:
- Václav Pasz
- Zdeněk Chumchal
- Michal Viest
IV.
Byla přednesena zpráva o činnosti a o hospodaření SmBaS.
V.
Proběhla volba delegátů na Sněm ČbaS. Byli zvoleni tito delegáti : Zdeněk Chumchal, Ing. Jiří
Pavelka, Vladimír Matuš, Luděk Žídek, Martina Baďurová, Aleš Cesar
VI.
Připomenutí poskytnutí podpisů pro potřeby ČBaS, co se oddílů týče, v rámci ochrany
osobních údajů (GDPR).
VII.
VH přidělila a odhlasovala turnaje oblastních soutěží dospělých a mládeže (viz. termínový
kalendář). Zájemci o otevřené turnaje nahlásí svůj požadavek nejpozději do 29.7.2018 panu
Tobolovi.
VIII.
VH ukládá oddílům zaslat přihlášky a soupisky družstev dospělých do 20.9.2018, včetně
dokladu o zaplacení, panu Říhovi na příslušné STK.

IX.
VH ukládá oddílům zaslat přihlášky a doklady o zaplacení do soutěží družstev žáků na rok
2018 do 31.12.2018 na příslušné STK. Soupisky je nutno doložit nejpozději do 15.1.2019
rovněž na příslušné STK.
X.
Úhrada pořadateli za uspořádání soutěže družstev je ve výši 4 000,- Kč.
XVI.
Startovné za postupové soutěže jednotlivců mládeže bylo stanoveno na 100 Kč za disciplínu
(250 Kč za všechny disciplíny). V případě pozdního přihlášení 130 Kč za disciplínu.
V soutěži dospělých je startovné 100 Kč za disciplínu. Tedy 300 Kč za všechny disciplíny.
V případě pozdního přihlášení 450 Kč za všechny disciplíny.
__________________________________________________________________________
XI.
VH ukládá všem oddílům SmBaS, které nemají družstva mládeže a dospělých, aby doložili
zaplacení udržovacích poplatků ve výši 1000,00 Kč za rok 2018 do 30.9.2018. Kopii dokladu
o zaplacení poslat p. Tobolovi. V případě, že oddíl toto nedoloží, bude hráčům příslušných
oddílů zastavena činnost v rámci SmBaS.
________________________________________________________________________
XII.
Diskuse :
Pan Zdeněk Chumchal vznesl návrh, na vyřešení výšek a přítomnosti stojanů pro rozhodčí,
které podle soutěžního řádu mají mít jednotnou výšku 100 cm. Navrhuje udělení výjimek
pro kluby, které podmínkám nevyhovují. Výsledkem bylo hlasování o tom, že stojany na
všech turnajích nejsou povinné, rozhodnutí podle uvážení vrchního rozhodčího. Hlasování
v poměru 12 PRO, 6 PROTI.
Zapsala: Karolína Trnkalová, dne 11. 6. 2018

