
Zápis ze schůze OV ČBF-SeČ konané 6.10.2016 v Ústí n.L. 

            přítomni:   

          David Matuška, Jakub Důra, Jan Skokan, Roman Šikner, Otakar Beneš – členové OV 

            Jan Šedivý - sekretář 

                   

- OV Schválil nákup nového počítače pro sekretáře.  

- OV se zabýval otázkou „Kodexu pro všechny složky basketbalu“ – Jakub Důra 

seznámil OV s konceptem Kodexu, který je koncipován BK Děčín. Členové OV mají 

14 dnů (do 20.10.) na připomínky a doplnění. Konečnou podobu pak připraví Jakub 

Důra během následujícího týdne a předloží OV k definitivnímu schválení. 

- R. Šikner – předseda ČABR-SeČ seznámil OV s přímo katastrofální situací na úseku 

delegací rozhodčích. Např. ve hracím termínu 8.-9. října není v silách delegačního 

obsadit několik utkání OP a NS rozhodčími. Rozhodčí prostě nejsou a bude na 

klubech, aby svou vzájemnou vstřícností, např. stanovení začátků 

dopoledne/odpoledne nebo jako hrací den volit neděli, což by odlehčilo 

sobotnímu/dopolednímu zatížení při delegacích. STK pak bude apelovat na kluby, aby 

nahlašovaly utkání s co největším předstihem, aby byl prostor pro případné přesuny 

začátků, či hracích dnů (SO- NE), dle potřeb delegačního pracovníka ČABR-SeČ.  

- Jan Skokan – předseda TMK  respektuje názor OV, aby veškerá korespondencí 

označená jako korespondence TMK/SBT, byla parafována/schválena pouze 

předsedou. 

- Otázka regionálních výběrů U14.  Zde OV musel přehodnotit své původní stanovisko 

a návrh na obsazení trenérských postů regionálních výběrů kadetů a kadetek U14. 

Vzhledem k tomu, musí respektovat podmínky ĆBF na obsazení trenérských postů, 

byli na trenéry regionálních  výběrů navrženi:  

kadeti U14 - Jan Veselý a Tomáš Masár  

kadetky U14 - Petr Drobný a Vladimír Hejl.  

- Předsedům OV a TMK oblasti se neukládá připravit společnou Valnou hromadu. 

Návrh termínu VH spolu návrhem programu předloží OV do ?????. (zde je třeba 

respektovat stanovy na dobu vyhlášení - konání VH. 

- Předseda STK informoval o stavu soutěží pro sezónu 2016/2017. Všechny soutěže se 

zdárně   rozběhly a jediným kazem je skutečnost, že tradiční severočeský klub BK 

REAL Roudnice odhlásil ze soutěže OP mužů svůj tým, který byl posledním jeho 

celkem v našich soutěžích. Naše oblast byla pověřena řízením Nadregionálních soutěží 

kadetek U17 a juniorek U19. Obě soutěže mají po 6ti týmech, neboť týden před 

zahájením soutěže se odhlásil celek BC Benešov. 

- Zapsal: Jan Šedivý 

 

              v Ústí n.l.   6.10.2016                                        David Matuška – předseda ČBF-SeČ 

 


