ČEsxÁ BASKETBALovÁ EnDERACE
OBLAST KARLOVY VARY
Dr. D. Becheru

18,

360 01 Kurlovy Vary

Zápis z iednání vÝboru CBF _ oblast Karlow Varv

Datum: 17 . 4.2018
Místo: Karlovy Vary
Přítomni: ZdenékBrantl (předseda),

Nepřítomni:

Hosté:

Roman Maleček (místopředseda), Lukáš Šnobl

Mgr. Ingrid Ašenbrenerová (ABRKK)

Program:

1.

Kontrola plnění úkolůz jednání výboru 20.2.2018:
a) bod č. 4 - Šnobl zjistil u pana Novotného (CBF) možnost dalšíčerpánímíčůpro mládeŽ ještě není vyřízeno na FIBA, oblasti budou vyzvané o případné Žádosti;
b) bod č. 7 'Snobl s Malečkem zamluvili termín na turnaj 3 na 3 v Hale míčovýchsportů
v Karlových Varech na neděli 20.5.2018. Šnoblobeznámil kluby;
c) bod č. l1 - rozhodčíAšenbrenerová a Husák uhradili pokuty, Neuder1 nikoliv - bude opět
vyzván k úhradě;

2. vsobotu

3.3. pro velký nedostatek rozhodčíchsi musely některé kluby zajistit rozhodování utkání
sami (týkalo se klubů, které nemají v pořádku rozhodčí),vše proběhlo bez problémů;

3.

Snobl po úvaze zrušil předem plánovaný turnaj 3 na 3 po kategorii U l0, s čímžv dostatečném
předstihu informoval všechny kluby. Po posledním turnaji v Karlových Varech tak proběhlo
vyhlášení konečných výsledků celé sezóny kategorie U l0 včetně předání medailí a vyhlášení all
stars pětky;

4.

stav účtuCBF ob|ast Kar|ovy Vary

5.

předpokládaný termín VH CBF oblast Karlovy Vary je středa 6.6.2018 od 17 hodin v Karlových
Varech, Snobl připraví pozvánky1'

6.

na

7.

zúčastnitse kvalifikace o druhou ligu žen neprojevilo ŽádnédruŽstvo našíob|astiani oblastiZČ.

k |7.4.2018 činí216.756,78,- Kč;

VH bude projednáno zvýšenívkladů do soutěžíod sezóny

8. VH ČBFdne 23,4.2018
9. kdnešnímudni je
skončí12.5,2018:"

201812019;'

v Praze se zúčastnízanaší oblast Maleček a Šnobl;

šest kategorií dohráno, pos|ední (sedmá) řízená našíoblastí - kategorie

U

17

rozhodčích(licence 3. třídy je
10. Šnobl obeslal všechny kluby s případným zájmem o získánínových
moŽno získatvKlatovech 18.-2O.5.2Ois;airenerů(licenceCvprůběhučervnavPlzeňskémkraji
u Stanislava Mariana);

Velká cena Karlových Varů v basketbale
11. v termín u 19.-2l.6.2018 se v Kar|ových Varech uskuteční
seminář;
Žen.IJ této příležitosti se pokusí výbor domluvit trenérský i rozhodcovský
12. Šnoblve spolupráci s

Čgp ZČ QiÍíBuňka) nahlásili postupující na NF miniŽactva;

několika urgencích finální Usnesení Krajského soudu se změnami na
i na
jednotlivých postech vedení Čep ořtu't Karlovy Vary. Tento dokument bude zveřejněn

13. naše oblast obdržela po

webových stránkách našíoblasti.

Zapsa|:

L. Šnobl

ťIsnn snsxrrsnt0vÁ
FEtsEŘA(E0BLA$T KÁRt01rY VARY

lC: 01203941

r

