CESKA BASKETBALOVA FEDERACE
OBLAST KARLOVY VARY
Dr. D. Bechera 18, 360 01 Karlovy Vary

Datum: 16. 1.2018
Místo: Karlovy Vary
Přítomni: Zdeněk Brantl (předseda),

Nepřítomni:

Hosté:

Roman Maleček (místopředseda), Lukáš Snobl

Mgr. Ingrid Ašenbrenerová (ABRKK)

Program:

1.

Kontrola plnění úkolůz jednání ýboru 19. 1 1 ,2017:
a) TJ Sokol Bor uhradil pokutu ve ýši 2'000'- Kč;
b) TJ Slavoj Tachov uhradil pokutu ve ýši 1.000,- Kč;
c) rozhodčíHusák uhradil pokutu ve výši 100,. Kč;
d) rozhodčíRychnavský uhradil pokutu ve lyši l00,- Kč;
e) bod č. 12 - Šnoblobeslal kluby o případné sloučeníkategorie mužůs Čgp zČ;
f) bod č. ]4 - Maleček dal zprávu krajskému úřadu sinformacemi získaných od klubů naší
oblasti:

2.

ve čtvrtek 25.I.2018 se v Praze uskuteční setkání předsedů oblastí ČBF, na které se budou řešit

3.

Roman Maleček: od CBF dostala naše oblast dodatečný příspěvek ve výši 50.000,- Kč na činnost
oblasti. Vše bylo k3I.12.2017 r,yúčtováno;

4.

Ingrid Ašenbrenerová podala informaci o řešeníproblémůrozhodčích (z komunikace mezi šéfy
ABRKK) - sjednocení oblečení,sjednocení odměn apod. Vše bude zároveň projednáváno na

problémy jednotliých oblastí. Zanaši oblast se zúčastnípředseda Zdeněk Brantl, který si připraví
body k projednávání;

setkání předsedů oblastí;

5. Lukáš Šnoblobeslal kluby hrajícíkategorii mužůs návrhem o sloučenísoutěžíod sezóny
2O18I2OI9 sČgp ZČ. Kromě BK Sokolov všechny kluby tento návrh zamít|y, VPlzeňském kraji
byly všechny kluby pro sloučení.Systém mužůpro nadcházejícísezónu tak bude řešen dále;

6.

stav účtuČgp oblast Karlovy Vary

7.

Zdeněk Brantl na setkání předsedů vPraze bude urgovat řádný zápis našíoblasti do spolkového
rejstříku. Našíoblasti bylo oznámeno, že se vše řádně zapíšeažpo odstranění chyb CBF 1které
byly zjištěny);

8. Lukáš Šnoblzjistil

k 16.1.2018 činí221.2|8,79,-Kč;

od klubů zájem od basketbalové míěe velikosti 6 od ČBF, po té zažáda| o 2OO
míčů.Naše oblast obdržela 144 ks, které byly dle požadavkůrozděleny takto: BCM Sokolov 25 ks,

BK Lokomotiva Karlovy Vary 25 ks, BK Sokolov 24 ks, BSK

Tatran Kraslice 20 ks, TJ Sokol
Toužim 20 ks, TJ Jiskra Aš 20 ks, TJ Sokol Kraslice l0 ks. Prakticky všechny kluby dostaly míčů
více, než žáda|y. ŠnoblvŠechny míčepostupně předal klubům;

9.

vprůběhu prosince došlo kfinančnímuvyrovnání mezi oblastmi řídícíNRS U 15' U |7 aIJ 19.
Naše oblast řídísoutěž ÍJ |7 (kadeti), Šnobllrystavil ťaktury oblastem, které byly řádně do
31.12.2017 thrazeny;

termínl 25.-26.1.201 8 se bude v Karlových Varech konat středoškolské MČR v basketbale. Naše
oblast by\a požádána o spolupráci s delegacemi rozhodčích.Šnoblsi vzal na starost a všechny
delegace předá p. Adamcovi. Samozřejmostí je zapojení nejzkušenějšíchrozhodčích našíoblasti;

10. v

11.ČBF ZČ zahájl|a posílání zápisů o utkání elektronicky naskenované na mail. Naše ob|ast
moŽnost také promýšlí,vše bude diskutováno na
sezóny 2018120|9;

12.

VH a

tuto

následně po dohodě spuštěno od nové

několik utkání bylo přeloženo, ovšem kluby se vždy rychle domluvily na náhradním termínu, proto
vše bez sankcí;

l3.turnaj kategorie přípravek U 10 z1I.2.20I8 byl přesunut na 4.3.2018 zdůvodu nevhodného
termínu jarních prázdnin (BCM Sokolov požáda|o, všechny kluby přesunutí vyhověly).

Zapsa|:

L. Šnobl
Za CBF K.K.
Zdeněk Brantl
předseda
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