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Jednání Výboru ČBF 15. 6. 2015
Praha, 25. 6. 2015

V pondělí 15. června 2015 se uskutečnilo zasedání Výboru ČBF.
Výbor měl na programu jednání pár důležitých bodů. Výsledek zasedání je shrnut v následujících
řádcích:
-

Výbor projednal účast českých klubů v Evropských pohárech. Do Eurocupu žen se přihlásili
Valosun Brno a Basketball Nymburk, Do Euroligy žen se přihlásili USK Praha a Imos Brno

-

Výbor odsunul na příští zasedání hodnocení rozhodčích a schválení žebříčku rozhodčích

-

Výbor konstatoval, že na VH nebyly vzneseny žádné, formálně správné, diskusní příspěvky

-

Výbor projednal fázi přípravy prezentace pro kandidaturu na pořadatele ME žen v roce 2017.
Výbor zprávu schválil

-

Výbor schválil rozpis soutěže I.Ligy mužů pro nadcházející sezónu

-

Výbor se rozhodl apelovat na vyšší kvalitu komentování basketbalových přenosů v ČT a poslat
do ČT dopis, ve kterém bude apelovat na zvýšení kvality, které je nutné v souladu s požadavky
moderního pojetí praktikovaného v předních televizích

-

Výbor přijal rezignaci Stanislava Křiváčka na vedoucího komise KBDM a řízením komise pověřil
Jiřího Novotného
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-

Výbor přijal rezignaci Jana Ulrycha na místo v komisi KVBCH a schválil Romana Bednáře,
jakožto jeho nástupce jmenovaného SBT

-

Výbor schválil požadavek KBDM na realizaci projektů Stahovacích košů v roce 2015

-

Výbor schválil sérii přípravných zápasů pro reprezentační „B“ družstvo mužů a pověřil Ronena
Ginzburga, aby vybral trenéra pro tuto herní sérii

-

Výbor schválil návrh komise KVBCH na zařazení klubů do SpS chlapců

-

Výbor přijal za člena klub GBA

-

Výbor pověřil M. Konečného a P. Vrážela, aby nastavili shodné STP pro všechny oblastní
soutěže
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