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Zápis ze schůzky TMK SBT ČBF SeČ
Č. 6 06/2015
Místo a datum konání: 26.červen 2015 Litoměřice
Přítomni: J.Skokan, Z.Novák, J.Šotnar
Omluveni: P.Drobný

Kontrola úkolů
1. Školení trenérů licence C v Chomutově ve dnech 30.-31.5 a 13.-14.6.2015
- vyškoleno celkem 29 trenérů (z tohoto počtu 1 z jiné oblasti), přiznána trenérská licence dalším 3 hráčům
NBL muži, kteří splnili podmínky dle SŘ
- zpracována závěrečná zpráva pro OV ČBF SeČ a metodickou komisi Praha
- odeslány podklady pro vystavení nových trenérských licencí p.Kubíčkové Praha
- vyúčtování školení a semináře předloženy OV ČBF SeČ a s podklady sekretáři OV
- zabezpečení školení a semináře ze strany klubu BK Chomutov bez připomínek

2. Regionálního semináře v rámci školení v II. části v sobotu dne13.června 2015
- celkem se zúčastnilo 20 trenérů (2 z jiné oblasti)
- požadavek od účastníků - větší zaměření na nejmladší kategorii – úkol: předseda přihlédne k tématům na
příštím oblastním semináři
3. LODM 12. – 16.červen 2015 Plzeň
- chvályhodné umístění ústeckého výběru na 5.místě a zlepšení liberecké reprezentace s posunem na
11.místo ze 14ti krajů ČR
- trenér výběru ústeckého kraje Ing. Jan Šotnar předložil souhrnnou zprávu a vyhodnocení
- doplnění vyúčtování ve spolupráci s Ing. Jakubem Důrou a Ing.Josefem Mayerem
- trenér libereckého výběru Jan Pastýřík závěrečnou zprávu nedodal
4. Repre výběr děvčat ústeckého kraje U15
- zúčastnil se „Turnaje vycházejících hvězd“ v Klatovech ve dnech 13.- 15.6. (hlavní trenér Ing.David
Matuška a asistent Ing..Jan Čmejrek ) – náhrada za neúčast na VII.LODM v Plzni letošního roku
- podrobnou zprávu a vyhodnocení předložili TMK a výboru naší oblasti
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Projednáno:
1. Obnovování trenérských licencí
- pozdější žádosti o prodloužení trenérských licencí se budou řešit až během října (září-říjen zákaz
vystavování a prodlužování těchto licencí)
- sekretář TMK bude přesto stále zpracovávat všechny pozdější požadavky
2. Celostátní konference Sdružení basketbalových trenérů dne 4.6.2015 v Praze - Strahov
Tradičně se z naší oblasti dostavilo nejvíce delegátu – pro příště větší zaměření k okrajovým částem a
delegovat také zástupce z periferie naší oblasti (Chomutov, Varnsdorf).
Současně měla být tato konference také volební, ale podle platných Stanov SBT se nesešla v potřebném
usnášeníschopném počtu delegátů.
„Náhradní CK SBT“ , svolána následně pracovním předsednictvem, měla jen omezené pravomoci k úpravě
programu jednacích bodů:
- stanovit další cíle, pravomoci, zaměření a vůbec perspektivy působnosti Sdružení basketbalových trenérů
- na základě usnesení Náhradní CK SBT vytvořena „pracovní skupina SBT“ – řízením pověřen Ing.Josef
Mayer(BK Slavoj Litoměřice), členové Roman Bednář, Miroslav Janovský, Jaromír Geršl, Milena Moulisová a
Jan Ulrych. Jejich úkolem bylo vejít v jednání se zodpovědnými představiteli basketbalového hnutí ČBF,
s cílem stanovit postavení a další zaměření činnosti SBT ČBF ve spolupráci a ne v opozici s novými komisemi
ČBF – úkol do konce listopadu
- vytvořena pracovní skupina SBT pro restartování činnosti SBT pro další období – naším zástupcem
Ing.Josef Mayer BK Slavoj Litoměřice
úkol: na naše stránky umístit usnesení z Celostátní konference (předseda)
3. Kooptace nových členů TMK SBT SeČ
- po projednání komise SBT SeČ kooptuje Ing..Jana Čmejrka (TJ Bižuterie Jablonec n.N.) a Petra Drobného
(BK Levharti Chomutov) za další členy komise a zároveň děkuje za jejich snahu o pomoc a zlepšení práce
v naší oblasti
Různé:
- připravit podklady pro svolání a organizace Oblastní konference SBT ČBF SeČ – termín a místo jednání,
možnost spojení s Oblastní konferencí ČBF SeČ úkol: předseda TMK

V Děčíně 27.červen 2015
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zapsal: Jan Skokan
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