Zápis č. 26
ze schůze výboru ČBF, která se konala dne 16.8.2019 v Praze

Přítomni: M. Jansta, Z. Bříza, P. Čeněk, J. Mayer, I. Zach, P. Vrážel, Z. Latík – DOR, J. Zídek, T.
Kotrč, M. Konečný – GS, D. Kurucz,
Omluveni:

26.1.

Kontrola Zápisu č.25
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 předložený materiál s úpravou zařazení Regionálních
manažerů schválil a pověřil členy pracovní skupiny zpracováním návrhu fungování
oblastního basketbalu.
GS prezentoval závěry jednání pracovní skupiny. Výbor pověřil GS
dopracováním detailů.
GS společně s J. Mayerem přednesli závěr pracovní skupiny. Výbor směřuje
další kroky k rozvoji oblastního basketbalu ve dvou rovinách a těmi jsou rozvoj
sportovní a soutěžní stránky a rozvoj managementu oblastí.
Výbor pověřil pracovní skupinu, aby zpracovala analýzu oblastních soutěží
z hlediska obou vytýčených směrů.
GS informoval Výbor o průběhu.
Úkol trvá.
19.4.6. Výbor pověřil GS a Z. Latíka aktualizací počtu členské základny.
Z. Latík informoval o stávající situaci ohledně členské základny.
Sekretariát ČBF zahájí ve 3/2019 práce na aktualizaci počtu členů
(právnických osob) a stavu jejich dat ve Veřejném rejstříku.
Předseda ČABT a předseda ČABR zajistí ve 3/2019 zahájení prací na aktualizaci stavu
aktivních trenérů a rozhodčích ČBF.
ČABT již průběžně aktualizuje svůj stav a ČABR se zabývá přesným
nastavením metodiky členství. Úkol nadále trvá.
Z. Latík informoval o průběhu.
Výbor pověřuje sekretariát analýzou činností směrem ke klubům a následný postup
k digitalizaci úkonů.
Úkol trvá

23.3.5. J Mayer otevřel téma financování trenéru STM přímo z ČBF. Výbor požádal
sportovní úsek o vyslovení názoru na toto téma.
Úkol trvá

26.2.

Schválení rozpisu celostátních soutěží pro sezonu 2019/20
Upraven článek 1.14.3. a článek 2.16.1. a 2.16.2
Po úpravě schváleno

26.3.

Schválení žebříčků rozhodčích, postupy a sestupy do skupin, přihlášky rozhodčích
Výbor bere předložené dokumenty na vědomí a žádá ČABR o úpravu
legislativy směrem k upřesnění formulace poplatků od rozhodčích

26.4.

Kontrola přípravy soutěží 2019/20
Zprávu přednesl GS a tímto ji Výbor bere vědomí

26.5.

Přihlášky komisařů
Výbor schválil seznam komisařů přihlášených ke zkouškám ČBF

26.6.

Schválení sboru supervizorů
GS prezentoval sbor supervizorů ČBF: I. Dolínek, Z. Hartig, P. Vrážel, M.Kučera, P.
Šmíd a R. Vyklický
Výbor supervizory schválil

26.7.

Průběžná kontrola rozpočtu ČBF z.s.
Výbor rozhodl, že kontrola rozpočtu proběhne po skončení letních akcí.

26.8.

Seminář rozhodčích a komisařů
P. Vrážel informoval o termínech. Výbor vzal zprávu na vědomí

26.9.

Příprava společného jednání klubů ALK, AŽLK a rozhodčích
T. Kotrč a D.Kurucz informovali termínech. Výbor vzal informaci na vědomí.

26.10.

Vyhodnocení účasti RD žen na ME 2019
Odloženo na příští schůzi výboru

26.11.

Různé:
26.11.1. Výbor přijal za členy ČBF:
Baby Basket Academy Plzeň, z.s.;
Basketball Lomnice nad Popelkou, z.s.
Basketbalový klub Nový Bydžov
Ing. Josef Hanovec – fyzická osoba
26.11.2. LK předložila vyjádření k bodu 24.8.11. Výbor zprávu projednal a bere ji na
vědomí.
26.11.3. Výbor zamítl žádost TJ Spartak Uherský Brod o finanční příspěvek k 80
výročí založení.
26.11.4. Výbor schválil nové složení Metodické komise
Předseda
Tomáš Kaprálek
Zástupce KVB-CH
Jiří Welsch
Zástupce KVB-D
František Rón
Zástupce KBDM
Milena Moulisová
Zástupce FSpS MU Brno
Zdeněk Janík

Zástupce FTK UP Olomouc
Karel Hůlka
Zástupce UK FTVS Praha
neobsazeno
Zástupce ČABT
Jaromír Geršl
Zástupce oblastních metodiků Roman Bednář
26.11.5. Výbor se zabýval stávající situací parazitování ČOV na členech (sportovcích)
ČBF a schválil text dopisu, který sekretariát zašle k rukám členů Výkonného výboru
ČOV. Dopis požaduje zákaz využívání členů ČBF pro marketingové účely ČOV bez
předchozího souhlasu ČBF.
26.11.6. Výbor se zabýval situací v týmu žen směrem k OH 2020 a při té příležitosti
pověřil GS návrhem hierarchie reprezentačních celků.
26.11.7. Výbor schválil podání kandidatury M. Konečného na člena komise 3x3
FIBA.
26.11.8. Výbor schválil per rollam úpravy rozpisu ŽBL z 31.5.
26.11.9. Výbor přijal od D. Kurucze správu o možném novém partnerovi ŽBL.
26.11.10. D. Kurucz přednesl zprávu u účasti Universiádního týmu žen na Světové
universiádě. Výbor zprávu přijal.

Příští schůze Výboru se uskuteční 27.9.v 10:30.

Zapsal: M. Konečný
Schválil : Výbor ČBF

