
 

 

 

ZÁPIS ZE SCHŮZE OV ČBF-OSČ 

Schůze OV ČBF-OSČ se uskutečnila v úterý 17. 1. 2023 od 1600 v Děčíně, ARMEX Sportcentrum 

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

1. Předseda přivítal přítomné. 

2. Činnost OV: 

2.1. V pondělí 16. 1. 2023 proběhl webinář na elektronický zápis. OV zvažuje od sezóny 2023/24, 
že by i tento elektronický zápis byl oficiálním. Probíhající sezóna zůstává, musí se nahrávat do 
systému písemné zápisy. 

2.2. Návrhy projektů 2023: 
2.2.1. Příspěvek na tablety pro elektronický zápis. 
2.2.2. Příspěvek na školení rozhodčích a seminář rozhodčích. 
2.2.3. Vybavení rozhodčích – nová trika. 

2.3. Vyúčtována dotace na provoz oblasti – zasláno na ČBF. Vyúčtována dotace na projekty 
(propagace basketbalu) – zasláno na ČBF a už i uhrazeno., 

2.4. V rámci projektu vybavení regionálních výběrů máme dresy pro regionální výběry. 

2.5. Rozdělení míčů na minibasket velikosti č. 4 – kluby zašlou podrobnou žádost podle požadavků 
OV, podrobnosti dorazí na kluby začátkem února. 

3. STK: 

3.1. Nic k řešení. 

4. Rozhodčí: 

4.1. Začátkem září 2023 se uskuteční školení rozhodčích 3. třídy – opět 1 víkend. 

4.2. Mentoring rozhodčích – rozšíření týmu mentorů, od února 2023 pokrytí více utkání. 

4.3. Diskuze ohledně systému delegací, návrhy na zvýšení komunikace mezi delegačními napříč 
oblastmi. Pokusit se zamyslet nad systémem pro delegační, aby viděli všechny delegace a 
rozhodčí. 

5. TMK: 

5.1. Regionální trenérka: 

5.1.1. Financování – v březnu dorazí z ČBF peníze na oblast na činnost trenéra, cestovné 
proplácí přímo ČBF. Regionální trenérka bude vystavovat fakturu na oblast. 

5.1.2. Výkaz činnosti – výkazy budou zasílány předsedovi TMK. 

5.1.3. V krátké diskuzi představeny představy OV vůči regionální trenérce, ta nastínila i své 
představy. 

5.2. Plánované školení trenérů. 

 

 

 



 

 

 

6. Různé a diskuze: 

6.1. Diskuze ohledně NF. 

 

Schůze ukončena v 1830. 

 

Příští schůze 21. 3. 2023 v 16 hodin v Ústí nad Labem. 

 

Zapsal:   Roman Šikner – člen OV ČBF-OSČ 

Schválil:  Jakub Důra – předseda OV ČBF-OSČ 


