
ČESKÁ BASKETBALOVÁ FEDERACE

Jednání Výboru ČBF 22. 3. 2016

Praha, 27. 3. 2016

V úterý 22. března 2016 se uskutečnilo zasedání Výboru ČBF.

Výbor měl na programu jednání pár důležitých bodů. Výsledek zasedání je shrnut v následujících 

řádcích:

Jednání s novým předsedou ALK p. Tomášem Kotrčem

Tomáš Kotrč prezentoval Výboru své záměry a vize o dalším vývoji ALK. Výbor zprávu přijal.

Příprava VH 2016

Výbor schválil předložený průběh příprav na VH 2016. Výbor pozval na své příští zasedání M. Drábka.

Různé

Výbor schválil návrh na vyhlášení soutěží Juniorů, juniorek U19 , kadetů a kadetek U17 pro sezonu 
2016/17 s následujícími připomínkami

V kategorii U17 zavézt on-line statistiky již v nadcházející sezoně a  on-line přenosy až v sezoně 
2017/2018

Výbor schválil Rozpis kvalifikace o účast v celostátních soutěžích mládeže pro sezonu 2016/17 pro 
kategorie U19, U17, U15.

Výbor schválil návrh Komisí mládeže zavést v kategorii U14 otevřené soutěže

Výbor obdržel návrh na úpravu řádů a zaujal následující stanovisko:

Schválil předložené materiály zpracované Legislativní komisí k projednání na  VH. 

K nově navrženým částkám Přestupního řádu odsouhlasil návrh změny v kategorii dospělých
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Navrhl sjednocení částky za přestup u chlapců a dívek v kategoriích U12 a U13. V kategorii žactva 
ponechat navrhované. 

Takto upravené materiály budou předložena na VH (prezentace na webu ČBF)

Výbor pověřil GS aby zjistil možnosti pojištění reprezentantů a eventů organizovaných ČBF

Výbor pověřil GS aby projednal s reprezentačními trenéry a předsedy komisí návrh sankcí pro hráče, 
kteří odmítnou ze zdravotních důvodů reprezentovat a přesto nadále hrají v klubech.

Výbor zamítl návrh Z. Ringsmutha na změnu rozpisu soutěže ve věci odměny rozhodčích za páteční 
utkání.

Příští schůze výboru se bude konat dne 12.4.12:00 v Praze

Zapsal: M. Konečný

Schválil: M.Jansta
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