
Čn sxÁ BASI(ETBALovÁ rnDERACE
OBLAST KARLOVY VARY

Dr. D. Becheru 18, 360 01 Karlovy Vary

Zápis z iednání výboru CBF _ oblast Karlow Varv

Datum: 19. 1l .2017
Místo: Karlovy Vary
Přítomni: Zdeněk Brantl (předseda), Roman Maleček (místopředseda), Lukáš Šnobl
Nepřítomni:
Hosté: Mgr. Ingrid Ašenbrenerová (ABRKK) t

Program:

1. Kontrola plnění úkolů z jednání výboru l5. l0. 2017:
a) Roman Maleček a Lukáš Šnobl zaslali zbytek podkladů k řádnému zápisu do spolkového

rejstříku;
b) bod č. 5 - Tomáš Veselý zařídi| trenérský seminář vKarloých Varech dne 29.10.2017,

kterého se zúčastnilo 41 trenérů;
c) bod č. 7 a9 * Lukáš Šnobl informoval kluby hrající kategorie U l0 a U 11 o úpravě a

doplnění pravidel při turnajích a oznámll uskutečn'ění turnaje 3 na 3 na konci sezóny, kde
proběhne i závěrečné vyhodnocení sezóny;

d) bod č. |2 - TJ Sokol Bor neuhradil pokutu ve ýši 2.000,- Kč, Lukáš Šnobl bude urgovat;
e) bod č. l5 - Rudolf Neudert uhradil v hotovosti pokutu ve výši 300,- Kč;
0 bod č. 16 - Lukáš Šnobl pozva| p. Šmída (regionální manažer pro ČBF pro Čechy) na

trenérský seminář, ten se zněj a|e omluvil a slíbil Účast až po zjištění všech zásadních
informací pro kluby naší oblasti;

2. Vpátek 17.||.2017 se vPardubicích uskutečnila VH ČAMB. ZdeněkBrantl omluvil p. Mayerovi
členy našeho výboru z důvodu pracovního či basketbalového vytížení;

3. Roman Maleček podal Žádost (Program V.) na ČBF, která byla schválena a na účet naší oblasti
jsme tak obdrželi 26.506,-Kč

4. TJ Sokol Kraslice se nedostavil na turnaj kategorie U 11 do Sokolova kvůli nepřízni počasí,
s oběma soupeři si domluvil náhradní termín (s BK Sokolov už odehráno, s BK Lokomotiva
Karlovy Vary,,A..dohrají do konce roku 20i7), bez sankce;

5. Ingrid Ašenbrenerová obdržela od STK oZC podklady z chybně vyplněného zápisu o utkání KP II.
Plzeňského kraje (TJ Sokol Toužim - BK Karpem Holýšov), které řídili rozhodčí našeho kraje Ch.
Rychnavský aT. Husák. Vzápise bylo nalezeno celkem čtmáct nedostatků, přičemž některé byly
závažného charakteru. oba rozhoděí za tento chybný zápis o utkání obdrží pokutu ve výši 100,- Kč
splatnou do 4.12.2017;

6. Regionální výběry U 14 budou opět spolufinancovány oblastmi (týká se dopravy na předvánoční
turnaj dívek i chlapců v Brandýse nad Labem), půlku nákladů hradí oblast ZC a půlku naŠe oblast;



7. Trenéři, kteří se chtějí zúčastnit srazu regionálního ýběru U 14, si musí hradit svou účast sami
nebo za spoluúčasti klubu, naše oblast se na této aktivitě nebude finančně podílet;

8. Lukáš Šnobl schválil ,,postaršení.. dvou hráček (Heroldová, Valentová) BK Karlovy Vary do
družstva oP Žen:

9. Roman Maleček by| za oČg rv schválen do funkce člena krajskérady KKo ČUS;

10. TJ Slavoj Tachov se v kategorii ženy (oP) omluvi| zutkání č. 9 TJ Slavoj Tachov - BK Karlovy
Vary ,,B.. kvůli nedostatku domácích hráček. STK CBF oblast Karlovy Vary toto utkání
kontumovala ve prospěch hostů zKar|ových Varů, domácím udělila pokutu ve výši 1.000,- Kč,
kterámá splatnost do 4.12.2017. Zároveň Tachovu nebyl přiznán bod zaproltru a by|o družstvu TJ
Slavoj Tachov oznámeno, že v pŤípadě opakování tohoto prohřešku budou se všemi ná|ežitými
sankcemi vyloučeni ze soutěže;

11. stav účtu ČBF oblast Karlovy Vary k Ig.I1.2O|7 éiní 17O.866,29,-Kč;

12. Lukáš Šnobl a Jiří Buňka (STK oZÓ oslovili kluby hrající kategorii mužů ve svých oblastech' zda
by od sezóny 201812019 by| zájem spojit soutěže a vytvořit tak společnou soutěŽ. Kluby se mají
vyjádřit do konce listopadu 2017

13. Lukáš Šnobl zveřejnil na webových stránkách oblasti informace a podklady k r,1lběrové mu Ťizeni
pořádání F a NF minižactva V roce 20l8;

14. Roman Maleček bylvyzván vedením karlovarského kraje"k sesumírování informací od klubů naší
oblasti (které nemovitosti a majetek spravují, kteÉ záIežitosti a co k tomu potřebují apod.). Ve
spolupráci sLukášem Šnoblem obešle kluby azjistí tak stav věcí, které pakza oblast CBF KV
Roman Maleček předá na KV kraj;

|S.Žádost o grant na provoz naší oblasti na KV kraj bude podána dle pokynů pracovníků KÚ
elektronickou cestou v lednu 2018 (stejnějako ostatní žádající subjekty).

Zapsal: L. Snobl

ZaCBF Karlovarsk
předseda
Zdeněk Brantl
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