
ČESKÁ BASKETBALOVÁ FEDERACE

Jednání Výboru ČBF 12. 1. 2016

Praha, 19. 1. 2016

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

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

řádcích:

Výbor přijal informace o stavu rozpočtu a další kontrola návrhu proběhne na příští schůzi Výboru.

Výbor schválil termín VH 2016 na 25.4. v 15:00 v hotelu Pyramida

P. Vrážel přednesl hodnocení rozhodčích za I. Pololetí sezóny 2015/2016. Výbor zprávu přijal

Výbor schválil do pozice trenéra pro RD U18 ženy K. Scalabroniho

Výbor odsouhlasil R. Ginzburga jako reprezentačního trenéra mužů pro OQT 2016. 

Z. Bříza představil Výboru projekt Jr.NBA. Výbor zprávu přijal a doporučil pokračovat v jednání o 
projektu.

Výbor ČBF navrhuje M. Janstu jako kandidáta na předsedu ČUS na volební VH ČUS 2016, která se 
uskuteční 30.1.2016

GS přednesl zprávu o přípravách ME 2017. Výbor zprávu přijal. 

Výbor schválil rozpis soutěže Chance 3x3 Tour 2016

Výbor pověřil GS aby na příští schůzi Výboru informoval o situaci ohledně nevhodného chování 
fanoušků Slávie Praha při utkání BLK Slavia Praha – BA Karlovy Vary.

Výbor schválil nový vzorec pro výpočet dotací pro oblastní organizace ČBF

Výbor přijal zprávu o usnesení z volební VH SBT a Výbor zve nově zvoleného předsedu SBT na 
březnovou schůzi Výboru a žádá ho o předložení nové verze statutu SBT, který bude zohledňovat 
stávající stav a postavení SBT v ČBF.
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Jednání s předsedy oblastních Výborů ČBF od 13:00 proběhlo setkání zástupců Výboru s předsedy 
Oblastních Výborů ČBF.

M. Ježdík prezentoval plán činnosti sportovně-metodické sekce v roce 2016

J. Novotný přednesl zprávu o fungování Regionálních výběrů U14 v sezóně 2015/2016

J. Novotný informoval o fungování nadregionálních soutěží v kategoriích U14 a U15. Dále přednesl 
návrh na uspořádání soutěží v kategoriích U17 a U19. Zástupci jednotlivých oblastí se vyslovili:

- 7 oblastí souhlasí nově s nadregionálním uspořádáním

- 1 oblast souhlasí s modelem extraliga a otevřená liga

- 2 oblasti preferují zachování stávajícího stavu.

U děvčat byl podán návrh na sloučení kategorií U19 a U17. Konečné rozhodnutí padne až na základě 
počtu přihlášených družstev do ročníku 2016/2017.

GS informoval oblasti o novém vzorci pro výpočet dotací pro Oblastní organizace ČBF. M. Jakeš byl 
pověřen překontrolováním skutečného stavu ohledně počtu družstev v oblastech, aby při výpočtu 
celkové částky nedošlo k nesprávnému zadání.

Příští schůze výboru se bude konat dne 18.2. v 10.00 v Praze

Zapsal: M. Konečný

Schválil: M.Jansta
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