
ČESKÁ BASKETBALOVÁ FEDERACE

Jednání Výboru ČBF 26. 5. 2016

Praha, 2. 6. 2016

Ve čtvrtek 26. května 2016 se uskutečnilo zasedání Výboru ČBF.

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

řádcích:

- Výbor schválil zprávu průběhu VH 2016.

Schválení rozpisu NBL pro sezonu 2016/17

Výbor schválil návrh rozpisu pro nadcházející sezónu a nařídil ALK upravit v STP počet míst na 
střídačkách hráčů z 14 na 16.

Schválení rozpisu ŽBL pro sezonu 2016/17

Výbor schválil návrh rozpisu pro nadcházející sezónu s následujícími úpravami:

Nařídil AŽLK upravit v rozpisu soutěže počet míst na střídačkách hráček z 14 na 16.

Dále upravuje počet zahraničních hráček na zápisu družstva. Pro příští sezónu je možno mít na zápisu 
7 zahraničních hráček. 

Výbor odsouhlasil návrh, aby v ŽBL od play off rozhodovali 3 rozhodčí.

Schválení rozpisu ČP mužů a ČP žen pro sezonu 2016/17

Výbor schválil návrh rozpisu
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Různé

Výbor byl seznámen s podobou nového Newsletteru. Výbor zprávu přijal.

Výbor schválil redakční radu ve složení Jiří Zídek a Miloš Pražák 

Výbor se zabýval situací v nadaci KKP a rozhodl, že nebude nominovat žádného člena do orgánů KKP.

Výbor odložil na příští schůzi rozhodnutí projednání bodu ohledně navýšení odměn rozhodčích.

Výbor odsunul rozhodnutí ohledně žádosti V. Cíglera na srpnovou schůzi Výboru.

Výbor přijal nové členy do ČBF. Jsou to kluby: Akademia Koszykowki, BK Vysoká nad Labem, 
Basketbalový klub Jevíčko, PRABAS – basketbalový klub, Spolek TYGŘI JBC Brno, Moravský spolek 
RYGŘI Brno.

Výbor vzal na vědomí jmenování nového guvernéra AŽLK pana D. Kuruce a zároveň ho pozval na 
příští schůzi Výboru

Výbor pověřil GS, aby zajistil doplnění rozpisu soutěže I. Ligy mužů o bod, který určuje navýšení 
odměny rozhodčích o příplatek za všední den, pokud se bude utkání hrát v pátek před 19:00.

M. Konečný informoval Výbor o průběhu příprav na EBW 2017. Výbor zprávu přijal.

Zapsal: M. Konečný

Schválil: M.Jansta
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