
 

 

 

ZÁPIS ZE SCHŮZE OV ČBF-OSČ 

Schůze OV ČBF-OSČ se uskutečnila ve středu 1. 6. 2022 od 1500 v Děčíně  

Přítomni: P. Drobný, J. Důra, J. Pastyřík, Z. Strolený, R. Šikner 
  J. Šedivý – předseda STK ČBF-OSČ 

1. Předseda přivítal přítomné. 

2. Informace předsedy OV: 

2.1. Předseda OV byl na ČBF v Praze.  

2.1.1. Na V ČBF bude předložen zápis z VH ČBF-OSČ ohledně nově zvoleného OV, bude nutné 
vyplnit čestné prohlášení kvůli rejstříkovému soudu členů OV i DOR. 

2.1.2. Dotaz na finanční stránku pro oblasti u sekretáře ČBF. Do oblastí půjde vyšší částka, 
celkem 2 mil. podle stávajících pravidel podle počtu družstev.  

2.1.3. Další 1 mil. do oblastí na projekty v dané oblasti. Minulé vedení mělo být informováno o 
nutnosti projektů.  

2.1.4. Další 2 mil. může být rozděleno podle kritéria „zodpovědnosti“ oblastí, např. spolupráce 
oblastí v rámci trenérského metodika, společná školení trenérů a rozhodčích apod. 

2.1.5. Projekt LOH 2028 – podpora ženského sportu k účasti žen na LOH 2028, odměna pro 
trenéra v oblasti pro „práci v ženském/dívčím basketbalu“. 

2.1.6. Proběhne on-line schůzka předsedů oblastí a ČBF 9. 6. 2022. 

3. Činnost OV a STK: 

3.1. Probrány návrhy cílů pro funkční období nového OV v jednotlivých oblastech STK, TMK, 
rozhodčí. 

3.2. STK: 

3.2.1. Proběhlo vyhlášení soutěží, termín přihlášení do 15. 6. 2022. Po tomto bude STK pracovat 
na termínové listině soutěží do konce června. Rozdělení NRL až v průběhu prázdnin. 

3.2.2. Soutěž žen bude v nadcházející sezóně stále jako „neregistrovaná“, od další sezóny 
2023/24 už jako oficiální soutěž. 

3.2.3. Soutěže budou pravděpodobně naplněny stejně jako v uplynulé sezóně. 

3.2.4. Severočeský minicup – pod vedením STK s dohledem TMK, stanovit rozsah (mimo hraní) 
jednotlivých turnajů – další doprovodné dovednostní soutěže. 

3.2.5. Složení DK – J. Šedivý – předseda, D. Kouba, P. Šmíd 

3.2.6. Vypsání výběrového řízení na členy STK.  

3.3. Vypsání výběrového řízení na správce oblastního webu a sociálních sítí.  

4. Rozhodčí: 

4.1. Termín školení rozhodčích 3. – 4. 9. 2022, do konce příštího týdne půjde dopis předsedy VV 
ČABR-seČ T. Maška všem klubům. 

4.2. Přednesen systém delegací, zapojení laiků. 



 

 

 

4.3. Rozhodčí končící s pískání uvádí zejména následující důvody: škola, zaměstnání, stěhování, 
hráč/trenér, prostředí při utkání – zejména chování diváků. 

4.4. Žádost ze strany rozhodčích na navýšení odměn v krajských soutěžích. 

4.5. Nastíněn projekt „Mentoringu rozhodčích“ – budou rozeslány členům OV podrobnější 
informace. 

4.6. Pokračuje příspěvek OV za vyškolené nové rozhodčí – částka 1 000 Kč/nového rozhodčího, 
bude zasláno na účet VV ČABR-seČ po školení. 

5. TMK: 

5.1. V současné době nefunkční díky regionálním manažerům, kteří měli přebrat činnost TMK. 
Znovuobnovení činnosti. 

5.2. Výběrové řízení na členy TMK. 

5.3. Školení trenérů TB II (a TVB) v oblasti, plánované termíny 16. - 18. 9. a 30. 9. - 2. 10. 2022, 
budou v dohledné době zaslané bližší informace na kluby. 

6. Různé a diskuze: 

6.1. Informace od P. Drobného k problematice ženského basketbalu, které dostávají kluby přímo 
od ČBF. 

 

 

Zapsal:   Roman Šikner – člen OV ČBF-OSČ 

Schválil:  Jakub Důra – předseda OV ČBF-OSČ 

  


