
ČESKÁ BASKETBALOVÁ FEDERACE

Jednání Výboru ČBF 29. 11. 2016

Praha, 2. 12. 2016

V úterý 29. listopadu 2016 se uskutečnilo zasedání Výboru ČBF.

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

řádcích:

- První návrh rozpočtu – bude předložen na prosincové schůzi Výboru

- Jednání s představiteli regionálních Výborů – uskuteční se v průběhu měsíce ledna. Termín bude 
stanoven na prosincové schůzi Výboru

- Termín VH 2017 byl stanoven na 25.4. v 15:00 v hotelu Pyramida v Praze. Výbor schválil návrh 
Harmonogramu přípravy VH 2017 a text Předběžné pozvánky

- ME 2017 – M. Konečný informoval o aktuální situaci ohledně průběhu příprav organizace ME a 
losování ME. Výbor zprávu přijal. M. Drábek představil dva návrhy maskotů pro ME. Výbor schválil 
navrhovanou verzi.

- Výbor schválil trenéry pro chlapecká reprezentační družstva

U16. J. Slowiak (podmínečně v závislosti na konečné podobě struktury ČBF)

U18. P. Bálint

U20. P. Czudek

- Výbor schválil navýšení odměn pro RT juniorských reprezentací. Přehled navýšení je uveden 
v příloze č.1.

- Výbor zamítl žádost o přestup po přestupním termínu hráčky ve věkové kategorii U11.

- Výbor se zabýval situací KKP. Konečné stanovisko odložil na příští schůzi Výboru. Sledováním situace
pověřil M. Drábka.

- Výbor se zabýval situací nutností odstoupení Z. Břízy z pozice jednatele v ČBF s.r.o. Výbor rozhodl, 
že do konce svého funkčního období, nebude jmenovat jeho náhradu do ČBF s.r.o.

Česká basketbalová federace
Zátopkova 100/2, 160 17, Praha 6

                                                tel: 242 429 236 | cbf@cbf.cz | www.cbf.cz

                 /BASKETCBF                     /CZEBASKETFEDERACE                     @CzechBasketball

http://www.cbf.cz/
mailto:cbf@cbf.cz


ČESKÁ BASKETBALOVÁ FEDERACE

- Výbor schválil M. Uhrovou a J. Welsche jako zástupce ČBF pro projekt Duální kariéra, který je 
organizován FIBA.

- Výbor schválil předloženou úpravu statutu ČAMB

- Výbor pověřil GS aby vytvořil směrnici pro nakládání s důvěrnými daty ČBF.

- Výbor odmítl přijmout za člena ČBF Basketbalový brněnský klub z.s. do vyjasnění založení tohoto 
klubu
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