ČESKÁ BASKETBALOVÁ FEDERACE
Jednání Výboru ČBF 28. 6. 2016
Praha, 4. 7. 2016

V úterý 28. června 2016 se uskutečnilo zasedání Výboru ČBF.
Výbor měl na programu jednání pár důležitých bodů. Výsledek zasedání je shrnut v následujících
řádcích:
- Výbor schválil návrh na odměny rozhodčích při mezistátních utkání mužů, žen a mládeže.

- Jednání s novým předsedou AŽLK p. D.Kuruczem
Výbor vyslechl názory nového guvernéra ŽBL a vzal je na vědomí. Předpokládá se úzká spolupráce
s ostatními složkami ČBF zejména v oblasti marketingu.

- projednání účasti českých klubů v Evropských pohárech
Výbor vzal na vědomí účast: BK Nymburk v FIBA Champions League, BK JIP Pardubice v FIBA CUP, USK
Praha v Euroleague Women, a DSK Nymburk a Valosun Brno v EUROCUP Women

- závěry VH ČBF, projednání diskusních příspěvků
Bylo zkonstatováno, že na VH 2016 nebyly žádné závažné diskusní příspěvky k projednání

- Sekretariát rozešle podmínky pojištění hráček dle FIBA (český překlad) všem klubům NBL a ŽBL
- Výbor již dříve schválil per rollam přijetí nového člena ČBF – BK Skřívánek Ustí nad Labem
- Výbor schválil přijetí nových členů ČBF – BK Snakes Frýdek-Místek, BK Snakes Orlová
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- Výbor odložil schválení rozdělení dotací v programu 4 vzhledem k nutnosti doplnění některých
potřebných informací
- Návrh Komise VBMCH na rozdělení finančních prostředků v VSCM a ZSCM v Brně (Prostějove) a
Ostravě výbor neschválil. K vyjasnění situace budou pozváni na příští schůzi výboru zástupci všech
zúčastněných klubů , za Komisi v zastoupení J.Slowiaka M. Ježdík. Situaci v Brně řešit i za účasti
Oblastního výboru
- Výbor ukládá Komisi vzhledem k předpokládanému navýšení finančních prostředků z MŠMT
v příštích letech připravit nový systém se zohledněním tohoto navýšení s důrazem na SPs a
zkvalitnění práce trenérů pro nejmladší kategorie.
- Výbor má eminentní zájem na zachování kvalitních středisek v Brně a Ostravě vzhledem k historii
basketbalu a velikosti měst
- Výbor schválil Směrnici o účasti VSCM v 1.lize mužů
- Výbor rozhodl projednat navrhovanou Směrnici o přestupech hráčů v systému STM ve skupině
tvořenou zástupci KVBCHM, Legislativní komise, výboru ČBF a GS

Zapsal: M. Konečný
Schválil: M.Jansta
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