ČESKÁ BASKETBALOVÁ FEDERACE
OBLAST KARLOVY VARY
Dr. D. Bechera 18, 360 01 Karlovy Vary
Zápis z jednání výboru ČBF – Oblast Karlovy Vary
Datum:
Místo:
Přítomni:
Nepřítomen:
Hosté:

29. 11. 2016
Karlovy Vary
R. Maleček, J. Widž
P. Hovorka
L. Šnobl (STK a sekretář výboru)

Program:
1.

2.

3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.

Kontrola úkolů z 13. 10. 2016:
a) bod č. 1 a) – vklad vypořádán,
b) bod č. 1 c) – vklady do nadregionálních soutěží s ostatními oblastmi byly vyrovnány,
c) bod č. 2 – odpověď na dopis TJ Thermie Karlovy Vary byla zaslána,
d) bod č. 6 b) – poplatek uhrazen,
e) bod č. 6 c) – poplatek uhrazen,
f) bod č. 6 d) – poplatek uhrazen.
K opětovným připomínkám TJ Thermia Karlovy Vary ohledně trenérského obsazení oblastních
výběrů chlapců/dívek U14 a družstev chlapců/dívek pro Letní olympiádu dětí a mládeže 2017 (U15)
výbor zaujal toto stanovisko:
Výbor ČBF – Oblast Karlovy Vary nebude měnit trenérské obsazení oblastních výběrů chlapců
a dívek U14 v letošní sezóně, stejně tak i pro Letní olympiádu dětí a mládeže 2017. Hlavní trenéři si
sami vyberou své asistenty pro Letní olympiádu dětí a mládeže 2017. V dalších letech bude v případě
většího počtu zájemců z řad trenérů uskutečněno výběrové řízení na pozice trenérů oblastních
výběrů, resp. dalších významných akcí.
Výbor vzal na vědomí výběr asistenta trenéra pro družstvo chlapců na LODM 2017, kterým bude Jan
Jindra (TJ Thermia Karlovy Vary).
Trenérský seminář se uskutečnil 29. 11. 2016 v hale BK Lokomotiva Karlovy Vary a výbor děkuje
T. Veselému za jeho organizaci. Semináře se zúčastnilo cca 40 trenérů nejen z Karlovarského kraje.
R. Maleček:
– stav účtu k dnešnímu dni je 166.971,71 Kč,
– zaplacen webhosting pro doménu kvbasket.cz na další rok (581,- Kč),
– dotace od ČBF Praha byla vyúčtována,
– byly zaplaceny ekonomické služby Karlovarské krajské organizaci ČUS ve výši
12.000,- Kč za rok 2016.
Výbor projednal a schválil žádost ČBF Praha na financování dopravy na turnaj oblastních výběrů
U14, který se koná 15. – 17. 12. 2016 v Brandýse nad Labem. Doprava bude financována společně
s ČBF – Oblast Západní Čechy.
Výbor vzal na vědomí informaci L. Šnobla o uskutečnění prvního srazu oblastních výběrů chlapců a
dívek, který se uskutečnil 20. – 22. 11. 2016 v Plzni.
Výbor vzal na vědomí informaci P. Hovorky (mailová zpráva) o vybrání členských příspěvků
rozhodčích pro letošní sezónu ve výši 4.000,- Kč.
Výbor vzal na vědomí informaci P. Hovorky (mailová zpráva) o jeho účasti na jednání ČABR, které
se konalo 7. 11. 2016 v Praze.

10. STK – L. Šnobl:
a) v prosinci končí základní část nadregionální soutěže chlapců U15 – L. Šnobl osloví
zúčastněná družstva a domluví s nimi systém soutěže pro druhou polovinu soutěže,
b) BK Teplice – poplatek za pozdě zaslané zápisy o utkání 200,- Kč,
c) utkání č. 12 krajského přeboru mužů mezi Tj Thermia Karlovy Vary „B“ a Tj Sokol
Kraslice, které nebylo sehráno, se kontumuuje ve prospěch Tj Sokol Kraslice
výsledkem 0 : 20 a družstvu Tj Thermia Karlovy Vary „B“ nebude přiznán žádný bod.
Zároveň se Tj Thermia Karlovy Vary trestá pokutou 1.000,- Kč dle čl. B 5 kapitoly II.
Zvláštní části disciplinárního řádu ČBF.
Zapsal: L. Šnobl

