
Zápis č. 4 

z jednání výboru Severočeské basketbalové federace ze dne 19.3. 2018 

 

Přítomni : výbor – Petr Drobný, Jakub Důra, Martin Jakeš, Josef Mayer, Jan Šotnar,  

sekretář oblasti – Jan Šedivý 

Omluven :  

Místo : sportovní hala 6. ZŠ Litoměřice 

Zahájení : 16:00 

 
Bod 4/1 Výbor se zabýval změnou systému odměňování rozhodčích v oblastních soutěžích. Rozhodnutí VV federace budou 

odměny rozhodčích zvýšeny v jednotlivých kategoriích. Systém odměňování bude řešen cestou ekonomického úseku 

federace, která připraví a rozešle návrh do jednotlivých oblastí. Tento bod bude rovněž projednán s předsedou oblastní 

organizace ČABR Romanem Šiknerem. Dnes, 14.11.2017 byl tento bod projednán za přítomnosti Romana Šiknera, předsedy 

SeČABR. Výbor přijal závěr, že soutěže v oblasti jsou rozehrány, včetně předem stanovených pravidel pro odměňování 

rozhodčích pro sezónu 2017 – 2018. Sekretář oblasti připraví pro další sezónu „Rozpis“ soutěží s nově upravenými tarify pro 

rozhodčí. Předem bude toto opatření ještě definitivně odsouhlaseno výborem oblasti. Sjednocení odměňování 

rozhodčích v oblastních soutěžích bylo projednáno ve VV federace. Závěr zatím nebyl učiněn. 

Zodpovídá : sekretář oblasti 

Termín : nejpozději do konce 04/2018 

 

Bod 5/1 Sekretář oblasti zaslal členům výboru návrh, který byl projednán včetně vyhlášení 

nejlepších týmů v oblastních soutěžích a způsob a formu předání  ocenění členem výboru po 

ukončení soutěže. Sekretář připraví termíny a místo ukončení soutěží v kategoriích pro členy 

výboru. 

Zodpovídá : Jan Šedivý 

Termín : 04/2018 

 

Bod 6/1 Výbor projednal otázku aktualizace webových stránek oblasti, a to co do grafické úpravy i obsahu stránek. 

Grafický návrh je ve zpracování, obsah bude upřesněn podle kapacitní možnosti návrhu. Po jednání s Lerisem se výbor 

rozhodl využít stávajících stránek ss tím, že aktualizaci stránek oblasti převezme Martin Jakeš, kterému Pedro předá 

přístupové heslo. Martin provede návrh, který výbor projedná a schválí na své schůzi v březnu. 

Martin Jakeš převzal správu stránek oblasti, které bude průběžně doplňovat dnem 19.3.2018. 

Zodpovídá : Jakeš, Šotnar, Mayer 

 

Bod 7/1 Výbor se zabýval otázkou komunikace a spolupráce oblastních klubů při výchově talentované mládeže cestou 

oblastních SCM a Sps. SEČBF je jednou z nejaktivnějších a týmově nejsilnějších oblastí federace. Je v zájmu oblasti, aby zde 

hráčky a hráči zůstávali a byly jim vytvořeny vzájemnou spoluprací optimální podmínky ke studijnímu i sportovnímu rozvoji. 

Výjimečně talentované jedince, kteří by se mohli prosadit v reprezentačních výběrech projednávat společně s rodiči i kluby 

a vytvořit jim potřebný servis pro jejich další uplatnění. Společně s kluby vést krajskou evidenci talentované mládeže, 

chlapců i dívek. Cílem je zamezit nekontrolovanému odchodu hráčů a hráček z oblasti.  

Dnes oznámil Petr Drobný zájem USK o hráčky z Chomutova. Výbor vzal informaci na vědomí, 

požádal Petra o informaci na dalším výboru v březnu. Jednání pokračuje v rámci klubů. 

Slavoj Litoměřice oznámil zájem Nymburka o Tomáše Dvořáka U15. PO jednání s rodiči i 

s Nymburkem zůstane Tomáš dále hráčem Litoměřic 

Zodpovídá : Petr Drobný, výbor oblasti 

Termín : trvale 

 



Bod 11/1 Výbor pověřil STK organizací soutěží dětí v kategoriích přípravek U10 – U11. Sekretář zašle návrh na finanční 

příspěvek pořadateli. Dnes, 14.11.2017 bylo dohodnuto, že se v rámci oblasti mělo uskutečnit 5 turnajů této kategorie.  

 

 

Sekretář rozešle materiály, všichni se k ním vyjádří, abychom vyladili návrh na změnu organizace soutěží.  

Ze strany klubů kromě Slavoje Litoměřice, nebylo zaregistrováno žádné vyjádření. Konstatujeme, 

že se kluby ztotožňují s materiály zaslané federací. Materiály pro realizaci budou po jednání ČABT a 

ČAMB připomínkovány pracovní skupinou Bednář, Kapitulčin, Procházka a připraveny k realizaci od 

sezóny 2018/2019. Výbor bude včas informován o dalším postupu. 

Zodpovídá : Jan Šedivý a organizátoři turnajů 

Termíny : dohodne sekretář s kluby 

 

Bod 1/2  Výbor se zabýval zásadami organizace NRS. Pro přípravu další sezóny pověřil Martina Jakeše 

projednáním možných organizačních změn, a to z hlediska ekonomického i organizačního uspořádání. 

Zodpovídá : Martin Jakeš 

Termín : nejpozději do konce 04/2018 

 

Bod 2/2 Jan Šotnar informoval výbor o obsahu jednání MK federace k připravované změně udělování licencí ve smyslu 

specializace pro jednotlivé kategorie dětí, mládeže a dospělých a zavedení nových kategorií trenéra pro Baby Basket a 

trenéra organizátora pro oblastní soutěže dospělých. Tato změna bude nabíhat postupně cestou organizace trenérských 

školení vybranými školiteli pro licenci „C“, které schválí ČABT a MK federace. 

Licence „B“ bude obsahově i kvalitativně povýšena jako nejvyšší basketbalové vzdělání pro soutěže dospělých. Licenci „A“ 

bude nutno obsahově přepracovat více směrem k manažerskému vzdělávání trenérů. Školení Baby Basket by v budoucnosti 

měl provádět oblastní metodik.  

Dnes doplněna informace předsedy z posledního zasedání MK v lednu 2018. Kompletní přehled o obsahu licencí je v zápise 

č. 1 Metodické komise za dne 29.1.2018. Toto členění se bude nyní obsahově zpracovávat do konečné podoby. 

V rámci dalšího jednání MK federace bylo projednána možný vyšší typ licence pro dětské kategorie. 

Obsah bude projednán na další MK. 

Zodpovídá : další informaci předá Jan Šotnar po jednání MK v 04/2017 

 

Bod 1/3 Dnes výbor rozhodl o finančních příspěvcích klubům, které budou organizovat turnaje v rámci naší oblasti nad 

rámec turnajů řízených STK následovně : 

Účastníci – do 4 týmů – 3000,- Kč 

Účastníci  - do 6 týmů -  5000,- Kč 

Účastníci – do 7 týmů – 10000,- Kč 

Žádost na STK oblasti je třeba poslat měsíc předem, turnaj uveřejnit na stránkách klubu, 

vyhodnocení turnaje zaslat do 5 dnů po ukončení turnaje, jinak se bude příspěvek krátit. 

Zodpovídá : Jan Šedivý 

 

Bod 2/3 Dnes výbor rozhodl, že Národní finále bude dotováno částkou 3000,- Kč. Žádost o příspěvek bude zaslán mailem. 

Sekretáři oblasti. 

 

Bod 3/3 Finanční příspěvek pro případný turnaj veteránské kategorie bude posouzen výborem po požádání příslušného 

organizátora. 

 

Bod 6/3 Petr Drobný informoval výbor o pořádání školení trenérů licence „C“ v Mostě ve dnech 26. -  27.5.2018 a 9. – 

10.9.2018 Personální obsazení lektory dořeší předseda TMK oblasti. 

Školení zrušeno rozhodnutím VV federace. Školení bude provedeno dle nového systémů 

připravovaného MK federace. 



Zodpovídá : Petr Drobný 

Termín : 06/2018 a 09/2018 

 

Nové body : 

 

Bod 4/1 Výbor projednal změny k oprávnění v přístupu k účtu oblasti. Změny provede předseda, 

místopředseda a sekretář. 

Termín : v 04/2018 

Zodpovídá : Šedivý, Mayer, Šotnar 

 

Bod 5/1 Mayer připraví veškeré podklady k žádosti o krajskou dotaci pro oblastní soutěže. 

Termín : 04/2018 

Zodpovídá : Mayer 

 

Dne 23.4.2018 od 12:00 se koná valná hromada federace. Místo konání je 

Masarykova kolej ČVUT v Praze 6, V Thákurově ul., zastávka metro „A“ 

Účast výboru oblasti, sekretáře  a zástupců klubů z naší oblasti je povinná!!! 
 

Jednání bylo ukončeno v 18:30 hodin 

Předseda výboru upozorňuje členy výboru a účastníky jednání, že úkoly a termíny uvedené 

v zápisech z jednání jsou pro všechny závazné a neměnné.  

Termín další výborové schůze : bude sdělen po dohodě členů výboru 

Zápis rozeslán dle schváleného adresáře  

Zapsal: ing. Josef Mayer, místopředseda SEČBF 

V Litoměřicích 19.3. 2018 

 

Ing. Jan Šotnar v.r. 

Předseda SEČBF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


