Všem vedoucím jednotlivých týmů jsem posílala informační e-mail.
Pro jistotu ho přikládám i zde.
Dobrý den,
jak již mnozí víte, přebrala jsem agendu STK po Milanovi Dorazilovi. Jemu už, prosím, žádné
maily a zprávy neposílejte. Vše, co jste mu doposud poslali, mi přeposlal.
V příloze naleznete upravené a zaktualizované rozpisy soutěží. Prosím věnujte pozornost změně –
zápisy je nutné odeslat do 2 dnů.
Do zápisu uvádějte vždy "příjmení, jméno" a případně nějaké rozlišení, je-li to potřeba ( např.
ml. x st.). Zápisy prosím posílejte v excelu. Originály si uchovejte pro případ nesrovnalostí. Děkuji.
Dalšími změnami jsou, že:
- ve 3. lize došlo k přenechání soutěže - tým FSpS C přenechal právo soutěže týmu SK Kuklenská
A,
- ve 3. lize došlo k přenechání soutěže - týmy Podolí A a B přenechaly právo soutěže týmům Slatině
A a B,
- ve 4. lize došlo k přenechání soutěže - tým SK Veselý přenechal právo soutěže Slatině C.
Tým BC RSC Brno se přejmenoval - nyní je jeho název TJ Sokol BC RSC Brno - Tuřany.
Pro nadcházející sezónu, prosím, zápisy z utkání posílejte řídícím jednotlivých lig podle níže
uvedeného:
- 2. liga - předseda STK - Jana Nezvalová (e-mail: j.nezvalova@centrum.cz ; mobil: 728 835 747)
- 3. liga - Zdeněk Doložílek (e-mail: z.doloh@seznam.cz ; mobil: 777 572 664)
- 4., 5. a 6. liga - člen STK pan Tomáš Dufek (e-mail: tomas.dufek46@seznam.cz ; mobil 602 278
248)
V případě, že v utkání hraje hráč z týmu z nižší ligy, pošlete zápis i řídícímu soutěže, ze které
"vypomáhající" hráč je. (Tj. když se hraje zápas ve 3. lize a na soupisce bude figurovat hráč 4. ligy,
zápis pošlete řídícímu jak 3., tak i 4. ligy.)
Ještě bych ráda upozornila na dodržování termínů a to především při odehrávání zápasů a následně
při posílání zápisu. V minulých letech bylo možné zápas po domluvě odehrát i po daném termínu,
toto však již není možné, výjimky nebudou udělovány. Předehrát zápas dříve je možné.

Tournamentsoftware bude pro další sezonu připravený (tj. bude obsahovat všechny platné, aktuální
a správné informace) od pondělí 19. září. Příčinou, proč až v pondělí je, že termín pro poslání
soupisek byl 10. září a STK má týden na jejich kontrolu a potvrzení. Na základě těchto soupisek je
tournamentsoftware postupně doplňováň a aktualizován. Odkaz na jednotlivé ligy naleznete na
stránkách JM badmintonového svazu. ( http://www.jmbadminton.cz/ )
Na již zmíněných stránkách JmBaS naleznete zaktualizovaný termínový kalendář.
( http://www.jmbadminton.cz/?p=2930 ).
Další důležitou informací je platnost licencí. Na soupiskách musí být napsání 4+2 hráči a všichni
musí mít platnou licenci. Platnou licencí se rozumí pouze taková, která není prošlá. Tj. musí na
stránkách ČBaS být "OK" nikoliv "PROŠLÁ".
Vzhledem k tomu, že vyřízení nějakou dobu trvá, stačí, když mi zašlete na e-mail
potvrzení o podání žádosti a zaplacení poplatku.
Pokud hráč nebude mít platnou licenci, bude ze soupisky vyškrtnut. (Dopisovat na soupisku jde
kdykoliv v průběhu soutěže.)
V pondělí 19. září bude na stránkách JMBaS uveřejněný adresář kontaktů zodpovědných osob
jednotlivých týmů. Prosím, zkontrolujte si pravdivost uvedených údajů a v případě nesrovnalostí mě
kontaktujte, opravím je. Nyní jsou v adresáři uvedeny podle toho, co bylo uvedeno na soupiskách.
Na závěr bych ještě ráda zmínila dvě věci. První z nich je turnaj GPC dospělých Brně Tuřanech
(sobota 17. září), na který jste srdečně zváni.
Druhá věc se týká zkoušek na rozhodčí. Je zde možnost uspořádání, ale je potřeba alespoň 10 lidí.
Předpokládáný předběžný termín je víkend 10.-11. prosince 2016, kdy by zkouška byla uskuteněna
při turnaji MČR U17 v Klimkovicích. Prosím případné zájemce, aby se mi hlásili na e-mail.
To je ode mě prozatím vše, v případě dotazů se na mě obraťte, ráda Vám je zodpovím.
S pozdravem Jana Nezvalová,
předseda komise STK

