
ČESKÁ BASKETBALOVÁ FEDERACE

Jednání Výboru ČBF 24. 8. 2016

Praha, 31. 8. 2016

Ve středu 24. srpna 2016 se uskutečnilo zasedání Výboru ČBF.

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

řádcích:

- Zhodnocení příprav repre. žen – Výbor předložené hodnocení přijal.

- Výbor schválil rozpis soutěží řízených STK po následujících úpravách:

Schvalování navrhované směrnice I. LM nespadá do kompetence Výboru ČBF Předložit na VH

V Příloze C Rozpisu I.LM čl. IV. Navýšit sankce v bodu a) na 300,- a v bodu b) na 500,-

Pro sezónu 17/18 výbor navrhne progresivní zvyšování sankcí

- Výbor navrhované složení sboru rozhodčích NBL a ŽBL schválil

- Výbor navrhované složení sboru rozhodčích I.LM a I.LŽ schválil

- Výbor přijal návrhy na změny v předloženém sboru komisařů a takto pozměněný návrh schválil. 
Podmínkou je úspěšné složení zkoušek na semináři komisařů

- Výbor předložený sbor supervizorů schválil.

- Výbor přijal za členy ČBF kluby: BK Skokani Brno z.s.; BA LYNX Liberec z.s.; BA Krnov z.s.; BCM Orli 
Prostějov, spolek; TJ Kamenka, Basketbalový klub Beroun, a per rollam byl přijat klub BK Botucal 
Karviná

- Výbor per rollam schválil pořadatele ČP mužů. Organizátorem ČP mužů v nadcházející sezóně bude 
klub Orli Prostějov.
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- Na svém zasedání Výbor schválil jako organizátora ČP žen klub Handicap Brno

- Výbor akceptoval žádost VTB United League na možnost delegování rozhodčích ČBF do této soutěže
za podmínky, že tato soutěž bude akceptována ze strany FIBA.

- Výbor schválil požadavek ze strany FIBA Europe uspořádat losování mládežnických ME souběžně 
s losováním ME žen. Losování proběhne v Praze

Zapsal: M. Konečný

Schválil: M.Jansta
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