Zápis ze schůzky TMK SBT ČBF SeČ
Č.4 04/2015
Datum a místo konání: pátek 17.dubna 2015 Ústí n.L.
Přítomni: Z.Novák, J.Skokan

Omluveni: J.Šotnar, P.Richtr, P. Drobný

Kontrola úkolů:
3.1 Školení trenérů licence C Chomutov květen-červen 2015
– tato schůzka měla být jako kontrolní pro přípravu školení a zároveň měla rozhodnout o pořádání
doškolovacího semináře v rámci II.části školení – žádost u T.Kaprálka (J.Skokan)
- omluva P.Drobného (za pořadatele školení ), ale s telefonickým a e-mail kontaktem s předsedou
TMK k předběžným možnostem místa konání a míst stravování , včetně noclehů – vše prochází
hledáním výhodnější podmínek pro pořadatele i frekventanty
- na stránkách www.sec.cbf.cz již delší dobu vyvěšena informace o školení, včetně přihlášky na toto
školení
Úkol:
- P.Drobný připraví podklady pro „Pokyny pro účastníky školení“ – vybraná hala, možnosti ubytování
a stravování, vše ve spolupráci s předsedou TMK (zpracování podle zaslaného vzoru z loňského
školení ve Varnsdorfu)
termín: po národním finále
- v pokynech potřeba napsat číslo účtu platby za školení, dále termín uzávěrky plateb, poslat zpět
předběžné požadavky na ubytování a stravování
- předseda připraví návrh a žádost o pořádání regionálního doškolovacího semináře v rámci II.části
školení
3.2. Výzvu klubům k přihlášení na školení v Chomutově (předběžně – ČL 2, Lt Slovan 3, Chom 6, Tep
4, Lov 2-3, Dc 2 - přihláška pouze Sluneta 1x ), spolu s další výzvou k přípravě zaslání podkladů
k prodloužení licencí C, podle vyplněného formuláře viz. www.sec.cbf.cz - vše připraví předseda
TMK a rozešle všem klubům a oddílům sekretář ČBF SeČ Pedro Šedivý
Projednáno:
1. Ústecký výběr pro LODM měl 8.-9.4. první sraz v Litoměřicích – účast 19 hráčů z 21 pozvaných +
3 trenéři, pokračovat v přípravě bude 12 hráčů, konečná nominace 10, zpráva ze soustředění poslána
a schválena TMK
- liberecký výběr se sejde 30.-31.května – předseda zjistí u trenéra eventuální stav

2. Valná hromada ČBF bude 27.dubna v hotelu Pyramida Praha schvalovat návrhy změn řádů –
důležité přestupní řád minibasketbal U11,U12 jen od 1.7 do 30.9. !

3. Nechat na našich stránkách vyvěsit připravovaný vzdělávací program „Impulsy basketbalu dětí“

4. Návrh KBD a mládeže z března 2015 – setkání regionálních výběrů dívek a chlapců U14 – za naši
oblast – chlapci Jan Šotnar a dívky David Matuška
- navíc proběhne turnaj oblastních výběrů dívek během konání LODM a to v Klatovech 12.-15.června
2015 – nominace,příprava toho výběru zahájena, žádost o dotaci vše viz.OV (trenér David Matuška)

5. Komise se zabývala bodem 4 ze zápisu metodické komise ČBF 3/2015, kde se upozorňuje na faktor
– neurychlovat vývoj herní výkonnosti zejména u mládeže – na regionálních seminářích a školeních !

V Ústí n.Labem

Zapsal: Jan Skokan – předseda MK

