čnsxÁ BASKETBALovÁ r.EDERACE
OBLAST KARLOVY VARY

Dr. D. Bechera

18,

360 01 KurlovY Vary

Zápis z iednání vÝboru ČBF - oblast Karlow Varv

Datum: 15. I0.2017
Místo: Karlovy Vary
Přítomni: ZdeněkBrarrtl
Nepřítomni:

Hosté:

(předseda), Roman Maleček (místopředseda), Lukáš Šnobl

Mgr. Ingrid Ašenbrenerová (ABRKK)

Program:

1.

Kontrola plnění úkolůz jednání výboru 5. 9. 2017:
a) zápis na ČBp t.u.iti zápisll do spolkového rejstříkuby| zas|án, neustále se zpracovává, je
potřeba dodat několik doplňujícíóh dokumentů (vyřídí Maleček se Šnoblem);
b) tod č. 8 - Lukáš Šnoblaktualizoval webové stránky našíoblasti;
c) bod č. l3 - Lukáš Šnobl informoval kluby hrajícíkategorii ,,ÍnUŽ7,, o hracím dnu;

2.

výbor schválil proplatit fakturu ve výši 12.000,- Kč ČUS za vedení účetnictvía pronájem zasedací
místnosti na celý rok;
proplatit fakturu ve výši 11.687,- Kč ČBF oblast Západní Čechy za cestovné na
se o polovinu
tůrnaje regionálníc.h výběrů U 14 do Hradce Králové a Pardubic zěervna2017, Jedná
celkové částky, druhou polovinu hradí ČBF oblast Západní Čechy;

3. výbor schválil

4. Ingrid Ašenbrenerová uspořádala v neděli 17 .9.2017 v Sokolově předsezónní rozhodcovský
,ňinar. Byl zde od jednoilivých rozhodčíchvybrán vklad do letošnísezóny ve ýši 400,- Kč za
jednoho .o,hodčího.Celkem bylo vybráno 8.400,. Kč za 2I rozhodčích- tato suma byla dnes
přednesl
předána Romanovi Malečkovi. semiňar vedl delegovaný lek1or ČB! (:rin Baloun), který

Balounovi
inovace v pravidlech a jednotliqých wýkladech pro sezónu 201712018. Naše oblast Janu
za
vyplatila 1.000,- Kč zapřednášku,'cestovné mú pak uhradí Čgp. oate bylo uhrazeno 300,- Kě
piónájem prostor pro přednášku (ZŠBěžecká 2055);

5.

od 17
Tomáš Veselý zaříd1|uskutečnění trenérskéhosemináře, ktery proběhne v neděli 29.I0.20I7
Svitav
trenéři
povedou
hodin vKaríových.Varech (sportovní hala - Jízdárenská 1). Seminář
naší
Lubomír RůžičŘaa Lukáš Pivoda. Lukáš Šnoblo tomto semináři informoval všechny kluby
oblasti;

6.

po
všechny soutěŽe, které pořádá naše oblast, jsou zdárné rozehrány. Všechny změny termínů
v zájemný ch dohodách klubů zatím nej sou nij ak sankci onovány;

7.

U
Lukáš Šnoblrozešle klubům upřesňující a doplňujícíinformace k turnajům kategorií U i0 a

8.

Naše oblast obdrŽela na účetdotaci ve

ýši 5.000,-

1

1;

Kč za organizaci turnaje 3 na3 z května 2017i'

9. Lukáš Šnobl uspořádá

na konci sezóny dva turnaje 3 na 3. První bude pro kategorii

U

l 1, který se
uskutečnívhale míčovýchjPortů vKarlových Varech. Druhý pak bude pro kategorii U 10. který
se uskutečnív Sokolově (ZS Sokolov, Svabinského). Na obou turnajích proběhne zároveň i celkové
vyhlášení výsledků sezóny 201712018. Termíny obou turnajů budou ještě upřesněny;

10.

11.

TJ Thermia Karlovy Vary chtěla na soupisku kategorie U 11 dopsat tzv. ,'mimo soutěž.. tři hráče
ročníkunarozeni2006.Dvaztěchto tří hráčůovšem jsou již napsáni na soupisce U 13 a dokonce i
v této kategorii v prvním kole této sezóny již nastoupili, proto těmto dvěma hráčůmbyl dle řádů
CBF start v kategorii U 11 STK CBF oblast Karlovy Vary odepřen;

Výbor navrhuje pro VH

KKo ČUS jako

svého kandidáta na člena krajské rady

KKo

ČUS

místopředsedu Romana Malečka;

12.TJ Sokol Bor se vkategorii U 17 (NRS, skupina B) bez jakékoliv omluvy nedostavil kutkání
vKlášterci nad ohří (hraného vKadani, čísloutkáni 17302). STK CBF oblast Karlovy Vary toto
utkání kontumovala ve prospěch domácích a hostům z Boru uděli|a pokutu ve výši 2.000,- Kč,
která má splatnost do 30.10.2017. Zároveň Boru nebyl pÍiznánbod za prohru a by|o družstvu TJ
Sokol Bor oznámeno, Že vpřípadě opakování tohoto prohřešku budou se všemi ná|ežitými
sankcemi vyloučeni ze soutěže;

13. Stav účtuČgr.oblast Karlovy Vary

k 13.10.20I] činíl68.396,16,- Kč;

trenéra regionálních výběrů kategorie U 14 Západních Cech za kluky
Lukáše Šnobla(asistent trenéra) a za dívky Tomáše Veselého (hlavní trenér);

14.

KBDM schválila do pozice

15.

RozhodčíRudolf Neudert se bez omluvy nedostavil ke dvěma delegovaným utkáním (8.10.2017 IJ 14, 14.|0.2017 - U 77), za což byl sankcionován pokutou 100,- Kč, respektive 200,- Kč a
zrušením všech delegací. Po uhrazení celkové sumy 300,- Kč ČBF ob|ast Karlovy Vary bude opět
provedena Rudolfu Neudertovi dalšídelegace;

l6.

ČBF spustila projekt regionálních manaŽerl ČgF. pro regiony ČBp. pro naŠioblast byl ČsF

jmenován Pavel Šmíd.Lukáš Šnoblse pokusí pana Pavla ŠmídapozvaÍ na seminář trenérů
(29.|0.2017 v Karlových Varech), aby se našíoblasti představil aptozradil, v jaké míře můžebýt
našim klubům nápomocen.

Zapsal: L. Šnobl
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