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TISKOVÁ ZPRÁVA 
 

Jednání Výboru ČBF 26. 9. 2012 
Praha, 8. 10. 2012 

 

Ve středu 26. září 2012 se uskutečnilo další zasedání Výboru ČBF. 

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

řádcích: 

1. Výbor vzal na vědomí informaci o setkání LOC a úkolech k zajištění MS U19. 

2. Výbor vzal na vědomí vyhodnocení účasti repre družstev mládeže ve finále ME 2012 výborem SBT 

– Výbor schválil návrhy výboru SBT k nominacím trenérů na sezonu 2012/13: U16 M – Petr Czudek, 

U18 M – Jan Ulrych, U16 Ž – Richard Fousek, nepřijal návrh výboru SBT u U18 Ž a potvrdil Jiřího Bártu 

ve funkci trenéra. Výbor ČBF pověřuje výbor SBT vypsat výběrové řízení na trenéra U20 žen a vyjasnit 

účast Miroslava Marka u družstva U20 M a universiádního družstva (termínová kolize). 

3. Výbor vzal na vědomí hodnocení výboru SBT a trenéra Blažka o účasti reprezentačního družstva 

žen na OH. Výbor schválil další pokračování trenéra Blažka u reprezentace žen. 

4. Výbor ČBF vzal na vědomí hodnocení výboru SBT účasti družstva mužů v kvalifikaci na ME 2013 a 

kladně zhodnotil výsledky družstva a postup na ME 2013. 

5. Výbor se opětovně zabýval neúčastí dívčích družstev na Olympiádě mládeže v roce 2013 v Zlínském 

kraji. 
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6. Výbor zváží vytvoření lékařské komise. Generální sekretář připraví návrh na vytvoření této Komise, 

její náplně činností a pravomocí na základě konzultací s doktory reprezentačních družstev. 

7. Výbor schválil přijetí nových členů ČBF – Sport Club Klatovy, Basketbal Jeseník. 

8. Výbor schválil vytvoření pracovní skupiny k posouzení využití hry 3x3 v mládežnických soutěžích 

(U12-U14) vedené Luborem Blažkem. 

9. Výbor rozhodl, aby do soupisek družstev pro příští sezonu byl zařazen povinný údaj o mailové 

adrese každého hráče. 

 

 


