ČEsxÁ BASKETBALovÁ rnoERACE
OBLAST KARLOVY VARY
Dr. D. Becheru

18, 360 01

Karlovy Vary

Datum:
Místo:
Přítomni:

20.2.2018
Karlovy Vary
ZdeněkBrantl (předseda)' Roman Maleček (místopředseda)' Lukáš Snobl

Hosté:

Mgr. Ingrid Ašenbrenerová (ABRKK)

Nepřítomni:

Program:

1. Kontrolaplněníúkolůz jeďnánívýboru 16. 1.2018:
a) bod č. 7 - Brantl na setlcínípředsedů v Praze urgoval Ťádný zžryís,čeká se na ostatní oblasti;
b) bod č' 10 - Šnobl nadelegoval rozhodčína RF SŠv basketbale v Karlových Vareoh ve
dnech 25. a26.1.2018;

2.

ve čtvrtek 25.I'2O1'8 se vPraze uskutečnilo setkání předsedů oblastí CBF, Za našíoblast se
zúčastnilpředseda ZdeněkBrantl, |ďeý zjednání přednesl ýboru podrobnou zprávl;

3.

dodatečný příspěvek ve výši 50.000,-

loňského roku mělbýt údajně určen na
oblasti aŽ po účetníuzávěrce.
všechny
přišla
na
podporu
.pi.'to rózhodčích v oblasti. Tato zpráva ale
pískání, naše oblast ji
jakoukoliv
rámec
akci nad
pokud bude sekce rozhodčíchmít

Kč od Čgpte konci

maximálně podpoří;

Karlovy Vary k 20'2'2018 čini220.870,30,- Kč;

4.

stav účtuČgp oblast

5.

Lukáš Snobl požádáo dalšípříděl míčůvšech velikostí do našíoblasti. Po obdrŽení opět pŤerozdělí;

6.

předpokládaný termín VH ČBF je 23.4.2018 v Praze;

7.

Šnobls Malečkem dají do příštíhosetkání pevný termín turnaje 3 ta 3, kteý se uskuteční v Hale
míčoýchsportu a bude určen pro kategorii U 1 1;

8.

v termínu 19'-2I.6.2018 se v Karlových Varech uskutečníVelká cena Karlových Varu v basketbale
žen. Í] této pÍileŽitosti se pokusí výbor domluvit trenérský i rozhodcovský seminář;

g. ČUS nabízívšem spottovním klubům bezp|atné poradenství týkajícíchse jednotliých

žádostí o

dotace. Vedení účetnictvípak klubům také můžouvést, ale za domluvený poplatek;

10.

V úteý 6.2.2018 se v Sokolově uskutečnil projekt ČgF car team vedený Milanem Horákem. Na
tuto akci obeslal Šnobl vŠemklubům pozvánku;

ll.rozhodčíHusák' Ašenbrenerová byli pokutováni 100,- Kč za neomluvenou účastna

utkání,

jeho prohřešek už
rozhodčíNeudert byl pokutov ánza stejiý prohřešek částkou 300,- Kč, jelikoŽ se
opakoval;

12.

Šnoblve spolupráci s ČBp ZČQ|Íi Buňka) vyhlásili a následně byla rozlosována kvalifikace
minlžactva o tvtČR 2ots;

zÓ

postupně obešle kluby našíoblasti s dotazníkem o aktuálním stavu
v klubech. Důvodň dotazíil<tl3e zjistit aktuální stav základny a předat reáIná číslaČBF;

13. Stanislav

Marian GBe

kolo základní časti a přejde se rovnou na play off.
Vznikla tam situace , že by se v posledním kole záÝJadni části měla potkat družstva, která na sebe
.,,.
maji narazit právě p.u.'í* kole play off a v tabulce záklaďni. části nijak ýsledky posledních
utkání nemohly změnitpostavení jednotlir,ych ýmů.

14. v kategorii mužůbylo formálně zrušeno poslední

Zapsa|:L. Šnobl
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