
ČESKÁ BASKETBALOVÁ FEDERACE

Jednání Výboru ČBF 12. 4. 2016

Praha, 22. 4. 2016

V úterý 12. dubna 2016 se uskutečnilo zasedání Výboru ČBF.

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

řádcích:

Harmonogram příprav na VH 2016

Harmonogram příprav byl Výborem schválen, včetně podkladů pro tvorbu prezentace na VH, které 
bude obsahovat i zprávu předsedy.

Konečná příprava VH 2016

Výbor schválil návrh procedurálních kroků na VH 2016 

Různé

Výbor SBT předložil prostřednictvím GS návrh na nový statut SBT. Výbor s navrženou verzí nesouhlasí 
a pověřil M. Pražáka a M. Konečného úpravou, která bude rozeslána členům Výboru 
k připomínkování a následně Výboru SBT 

Výbor zadal úkoly SBT ke zpracování:

Dotvořit a aktivovat funkční celostátní i regionální strukturu SBT – s termínem dokončení do červnové
schůze Výboru 

Připravit návrh programu získávání nových trenérů, např. s využitím hráčů, kteří od určitého věku 
nepokračují v hráčské kariéře – s termínem dokončení do červnové schůze Výboru 

Výbor projednal žádost pana Matušky ze dne 8.4.2016 ohledně nadregionálních soutěží U17 a U19 a 
pověřil GS odpovědí.

Výbor schválil jména bývalých hráčů zařazených do Síně slávy ČBF v roce 2016. 
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M. Drábek seznámil Výbor s režii Basketbalisty roku. Výbor návrh režie schválil. 

Výbor schválil úpravu Rozpisu basketbalu 3x3 – omezení startu zahraničních družstev na finálovém 
turnaji.

Výbor schválil návrh na zavedení kvalifikačního turnaje pro postup na MČR v kategoriích U14 a U15 a 
odstranění „eliminačních koeficientů“ a to od sezóny 2017/2018

Příští schůze výboru se bude konat dne 24.5.v 10:00 v Praze

Zapsal: M. Konečný

Schválil: M.Jansta
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