
Usnesení z valné hromady-schůzka s rodiči dne 25.9.2013 

1) Zhodnocení sezóny 2012/2013 

2) Pochvala přístupu hráčů na turnajích, zlepšené výkony 

3) Informace o zajištění minimálně 1xtýdně článek v Kladenském deníku 

4) Informace o postupových turnajích na Kladně-nulové náklady pro hráče na startovné, 

cestovné 

5) Informace o nominacích na turnaje a kdo a kterých turnajů se účastní-rozdán rozpis soutěží a 

upozornění jak se s rozpisem pracuje,tzn. rozděleno dle ročníku-zařazení do kategorie a 

budou startovat i o kategorii výše 

6) Informace proč  startovat na turnajích-zařazení do TOP 20 klubů ČR a tím získání prostředků 

pro klub, klub stanovil 500Kč bonus pro hráče, který přinese bonus, který pomůže v dosažení 

na TOP 20 

7) Systém rozřazení do tréninkových skupin, kdo vede tréninkovou skupinu a jaký postupový 

klíč-věk, výkonnost-kontinuální vývoj hráče dle trenérské metodiky klubu-tzn. do 5 let (od 

roku 2012) pravidelné umísťování hráčů v juniorských kategoriích do 5. místa a následný 

přechod do dospělých kategorií s výhledem na medailová umístění na turnajích kategorie B a 

A a příprava hráčů na zařazení do všech typů družstev s důrazem na extraligu. 

8) Informace o extralize 

9) Informace o bonusu od klubu pro hráče, kteří hrají za klub družstva v podobě oblečení-

oblečení je zapůjčeno-bude vráceno klubu. 

10) Informace o potřebách oprav na hale 

11) Informace o nutnosti brigádnických hodin 

12) Informace o příjmech a výdajích, apel na možné získání finančních prostředků, které se 

použijí na opravu, provoz haly, na činnost klubu-transparentně  

13) Informace o klubových soustředěních a soustředěních StčBaS, o.s. 

14) Informace o předsednictví p. D. Skrčeného v Středočeském badmintonovém svazu, o.s. 

(StčBaS, o.s.) 

15) Návrh na změnu člena VV za p. Homolku, který z pracovních důvodů nemůže vykonávat 

funkci-nikdo se nepřihlásil, úkol hledat 3 zástupce do VV ze strany rodičů trvá 

16) Požadavek na zveřejňování článků na hlavní stranu webu-bude realizováno 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsal: D. Skrčený 


