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                                  Zápis ze schůzky TMK SBT ČBF SeČ 

Č. 7   10/2015 

Místo a datum konání: 9. října 2015 Litoměřice 

Přítomni:  J. Skokan, Z. Novák, J. Šotnar       Hosté: Ing. Josef Mayer (BK Slavoj Litoměřice) 

Omluveni: J. Čmejrek,  P. Drobný  

Projednáno: 

1. Trenérské licence – projednány a schváleny dodatečné žádosti o prodloužení platnosti trenérských 
licencí C, podklady připraví k odeslání jednatel TMK Zdeněk Novák 

2. Předkládání trenérských licencí – zatím nevydán žádný dodatek k rozpisu soutěží, proto by se měli 
trenérské licence zatím předkládat, i když je elektronická forma soupisek hráčů i s fotkami a také stejně      
u trenérů, včetně doby platnosti 

Situační stav zjistí a bude se dotazovat  u p. Josefa Opavy (celostátně řízené soutěže) i směrem k naší oblasti 
tedy na OV  předseda TMK Jan Skokan     úkol: do příští schůzky  

3. Hostování, přestupy a registrace nových hráčů + soupisky se provádějí od 1.7.2015 elektronicky 

- funguje celkem bez problémů a je administrativním posunem k lepšímu 

4. Trenérské licence – zatím zůstává vše při starém a budou se i nadále vydávat a prodlužovat fyzicky  

(podle dotazu předsedy TMK  na metodika Tomáše Kaprálka Praha) 

5. Informaci z jednání pracovní skupiny SBT přednesl host Ing.Josef Mayer – pověřený řízením pracovní 
skupiny za SBT  

- informoval o prvním kroku – schůzce 5.10.2015, předložil zápis z tohoto jednání – celkové závěry budou 
zveřejněné po jednání s předsedou ČBF panem JUDr.Miroslavem Janstou dne 15.10.2015 

- konstatoval neustálé snižování členské základny, zejména mládeže 

- špatná komunikace vedení SBT s oblastmi, kde je bohužel, až na některé oblasti, slabá činnost a nevýrazné 
personální obsazení   

- posílení trenérů v místech, kde basketbal upadá – např. finančními dotacemi na tělocvikáře-trenéry, 
patronací lepších klubů nad „minioblastmi“ – nestandardními kroky podporovat místa, kde se dříve 
basketbalu dařilo  
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Úkoly: 

1. Zjistit termín a místo konání Valné hromady ČBF SeČ a dohodnout se o současném provedení Oblastní 
konference SBT SeČ, která bude zároveň volební – předseda TMK Jan Skokan 

- pro oblastní konferenci připravit podklady pro zprávu o činnosti za uplynulé období 

- náležitosti k volbám – volební řád, delegaci, volební lístky, návrhy na komise, řídícího schůze – úkol: 
předseda TMK 

- připravit zprávu o činnosti 

 

2. Sekretář a předseda doplní kontaktní maily a telefon u kooptovaných členů TMK SBT ČBF naší oblasti 

 

Různé: 

- řízením žákovských celostátních soutěží (liga a extraliga) U14, U15 pověřen Bc.Martin Jakeš 

  mjakes@cbf.cz     233017374  775 175 991 

 

 

 

 

 

V Litoměřicích 9.října 2015                                             zapsal: Jan Skokan 

mailto:mjakes@cbf.cz

