Zápis č. 6
ze schůze výboru ČBF, která se konala dne 16.10.2017 v Praze
Přítomni: Z. Bříza, P. Čeněk, D. Kurucz, J. Mayer, P. Vrážel, I. Zach, Jiří Zídek, T. Kotrč, Z.
Latík - DOR, M. Konečný – GS
Omluveni: M. Jansta,
Hosté: M. Ježdík, M. Moulisová, M. Kruk,

6.1.

Kontrola Zápisu č.5
1.3.5. Výbor pověřil všechny členy, aby do příští schůze provedli revizi okruhů
(skupin) projektů a jejich názvů. Na další schůzi se revize vyhodnotí a postoupí
se směrem k revizi obsahu projektů.
Výbor se dohodl, že návrhy od členů Výboru vyhodnotí Ing. Zach a na příští
schůzi přednese návrhy řešení
Ing. Zach předložil sestavu projektů navržených členy Výboru. Výbor se
usnesl, že na příštím zasedání budou vytvořeny preference jednotlivých
projektů a budou určeny projekty k realizaci.
Do příští schůze každý člen Výboru včetně MK a ZL pošlou I. Zachovi
návrh preferencí jednotlivých bodů.
Úkol nadále trvá
2.9.5 Výbor pověřil GS přípravou seznamu činností a návrhů metodických směrnic,
které jsou nezbytné ke komplexnímu procesu řízení federace.
GS všechny směrnice předložil Výboru. Výbor pověřil Z. Latíka revizí dodaných
směrnic a předložení návrhu případných úprav.
Výbor pověřil Z. Latíka realizací navržených úprav.
Z. Latík prezentoval současný stav a byl Výborem pověřen aby do 31.12. 2017
dopracoval Ekonomické směrnice a do 1.2.2018 dopracoval Organizační směrnice.
Úkol nadále trvá

3.5.9. Výbor se zabýval návrhem Stanov AŽBLK.
Na základě diskuze pověřil Výbor GS a D. Kurucze úpravou návrhu a
předložením tohoto návrhu na příští schůzi Výboru.
D. Kurucz podal zprávu o aktuálním stavu ohledně stanov nového
spolku a rámcový návrh oblasti působení tohoto spolku.
Výbor zprávu přijal a pověřil D. Kurucze a GS aby na tvorbě stanov pokračovali.
Výbor odsouhlasil předložený návrh a pověřil D. Kurucze a GS k dokončení
úkolu

Úkol trvá

FIBA
z RT
a bude

4.12.4.Výbor se zabýval situací, která vznikal u RD muži U 18, kdy dle vyjádření
opustil RT družstvo a odjel na výlet do Helsinek. Z tohoto důvodu nebyl nikdo
přítomen na technickém meetingu č.2. Výbor pověřil GS ověřením skutečností
se touto situací zabývat na příští schůzi Výboru.
GS ověřil pravdivost informací jak u samotných členů RT, tak u
pracovníků FIBA a potvrdil pravdivost informací. Na tomto základě se Výbor
usnesl, že všichni členové RT U18 muži, kteří se účastnili ME U18 v roce 2017
mají zákaz vykonávání všech funkcí ve všech reprezentačních družstvech ČBF
po dobu trvání 5 let. Také ukládá hlavnímu trenérovi RD U18 muži uhradit
pokutu, kterou ČBF za porušení pravidel FIBA obdržela.
Výbor se na své schůzi 16.10. zabýval odvoláním p. Bálinta k výši trestu.
Výbor odvolání zamítl.
4.12.5 Výbor pověřil všechny členy, aby na příští schůzi předložili své návrhy
v otázce směřování basketbalu 3x3 v ČR jakožto nového olympijského sportu.
Projednání bylo přeloženo na příští zasedání Výboru.
4.12.6 Výbor pověřil Z. Břízu a M. Konečného k vyjednávání se společností
Genius Sport o spolupráci.
Úkol trvá
4.12.11 Výbor pověřil M. Ježdíka zpracováním osnovy pro Hodnotící zprávu
reprezentací, která bude shodná pro všechny RD
M. Ježdík předložil návrh hodnotící zprávy.
Výbor tento návrh přijal

5.2. Vyhodnocení účasti reprezentačních družstev mládeže ve finále ME 2017
Projednání bylo přeloženo na příští zasedání Výboru
M. Ježdík a M. Moulisová prezentovali vyhodnocení účasti
mládežnických
družstev na ME 2017.
Výbor obě zprávy přijal
5.3. Vyhodnocení WT 2017
Projednání bylo přeloženo na příští zasedání Výboru
M. Konečný prezentoval vyhodnocení WT 2017.
Výbor zprávu přijal
5.4. Vyhodnocení účasti reprezentačních družstev 3x3
Projednání bylo přeloženo na příští zasedání Výboru
M. Kruk prezentoval výsledky družstev basketbalu 3x3 za uplynulou
sezónu.

Výbor zprávu přijal
5.5. Hodnocení práce komisí za první ½ roku 2017
Projednání bylo přeloženo na příští zasedání Výboru
M. Ježdík přednesl zprávu o činnosti komisí za první pololetí 2017.
Výbor zprávu přijal
5.6.2. D. Kurucz navrhl posoudit možnost vzniku RD žen U23. Výbor pověřil D. Kurucze
zpracováním posouzení tohoto návrhu.
Úkol trvá
5.6.5. Výbor projednal návrh distribuce financí ze sponzoringu pro ŽBL podané D.
Kuruczem. Konečné stanovisko zaujme na příští schůzi Výboru.

6.3.

Kontrola plnění úkolů z VH 2017
Přeloženo na příští schůzi Výboru

6.4.

Vyhodnocení účasti družstva mužů na ME 2017 bylo přeloženo na příští schůzi
Výboru.

6.5.

Různé
6.5.1 Výbor schválil návrh rámcového rozpočtu ŽBL a ČP žen bez nákladů na
pořízení techniky.
6.5.2. Výbor schválil seznam komisařů, kteří úspěšně absolvovali druhé kolo
zkoušek.
6.5.3. Výbor odložil na příští schůzi schvalování nového oblastního výboru
Střední Čechy
6.5.4. Výbor schválil RT U20 žen
Hlavní trenér: Ken Scalabroni
Asistent: Pavel Kubálek
Vedoucí: Jakub Večerka
Fyzio: Zuzana Komárková
Masér: Tomáš Roman

Příští schůze Výboru se uskuteční 20.11. v 10:00 v sídle ČBF.
Zapsal: M. Konečný
Schválil : Výbor ČBF

