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Zápis ze schůzky TMK SBT ČBF SeČ
Č. 5 05/2015
Místo a datum konání: 14.května Ústí nad Labem
Přítomni: J.Skokan, Z.Novák
Omluveni: J.Šotnar, P.Richtr, P.Drobný – předem e-mailová konzultace k projednávaným bodům

Kontrola úkolů
1. Stav přípravy školení trenérů v Chomutově
- prozatím 15 přihlášených účastníků
- rozhodnutím TMK budou mít mladí adepti školení z Chomutova snížený účastnický poplatek
- „Pokyny pro frekventanty“ – připraveny a verze schválena, rozešle všem účastníkům sekretář TMK
- „Program I.části školení“ – předložena a po poslední korekci opět rozešle sekretář všem přihlášeným,
včetně dalším postupně se přihlásivším
2. TMK SBT schválila navržený program regionálního semináře v rámci školení , včetně zařazení
jednotlivých lektorů - platí sobotní dopoledne 13.června 2015
Úkoly:
- k rozeslaným pokynům Programu I.části připojí sekretář Z.Novák upozornění k individuálnímu zajištění
požadavků na ubytování (směřovat na Petra Drobného), zasílat sken fotek a potv rzení o platbě (sekretáři)
- po schválení všech náležitostí s metodickou komisí Praha o pořádaní semináře zabezpečí předseda TMK
vyvěšení informace u O.Beneše a rozšíření všem klubům sekretářem oblasti, podobně na stránkách
seminářů Praha
3. Výjezdního členů OV v České Lípě se nezúčastnil zástupce J.Skokan a nebyl tak přednesen požadavek
Z.Nováka k problémům týkajících se opakovaného nepředkládání trenérských licencí trenérů některých
klubů před utkáním – evidence ( kdo, které kluby) – postihy i ze strany TMK SBT ČBF SeČ - projednání
s předsedou STK SeČ o možnosti zvýšení sankcí při opakování neplnění základní podmínky pro vedení týmu
při utkání
4. Stav přípravy na LODM- sekretář ČBF SeČ přeposílá pokyny a informace k blížícímu se termínu her,
příprava ústeckého výběru probíhá podle plánu a jejich trenér (J.Šotnar) pravidelně o všem informuje
- příprava libereckého výběru omezená finančními prostředky – TMK nebude zasahovat, protože hlavním
řídícím orgánem je liberecký kraj
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Projednáno:
1. Obnovování trenérských licencí
-klubům a oddílům rozeslána výzva k obnovování trenérských licencí k termínů 31.května – a to nejlépe
souhrnnou formou seznamu jednotlivých klubů
Upozornění: V databázi trenérů Praha – Metodická komise – Seznam trenérů může každý zjistit, zda má
aktualizovanou barevnou fotku, stejně tak jsou zde zaregistrované všechny semináře
2. Valná hromada ČBF Prah 27.4.2015
- nejdůležitějším bylo schválení změn Basketbalového řádu – např.Přestupní řád - upravené přestupy a
hostování minižactva U11 a U12 jen 1.7. – 30.9., zvýšený poplatek, uvažuje se o zavedení elektronických
žádostí o vydávání hráčských a trenérských licencí (tj.změny v Licenčním řádu)
3. Celostátní konference SBT svolána na čtvrtek 4.června 2015 Praha – Strahov od 14.00 hod
- nominace 1 + 8 delegátů bude vycházet z projednané přípravy v prosincovém termínu a upraví jej
Předseda TMK – předběžně 1. Předseda OV (D.Matuška) + 2. Předseda TMK SBT (J.Skokan, 3. Sekretář
TMK SBT (z.Novák), 4. Delegát za BK Děčín, 5. Delegát za Slunetu Ústí n.L., 6. Delegát za Kondory Liberec
(SCM), 7. Delegát za Slavoj Litoměřice (SCM), Delegát Loko Liberec nebo Jablonec n.N. , 8. a 9. Delegát mezi
kluby Chom, Lov, Most
4. Prodiskutován stav přípravy reprezentačního výběru dívek oblasti pro turnaj v Klatovech – aktivní
příprava

V Děčíně 19.května 2015
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zapsal: Jan Skokan

