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Zápis ze schůzky TMK SBT ČBF SeČ
Č. 8

2/2016

Místo a datum konání: 8.února 2016 Litoměřice
Přítomni: J. Skokan, Z. Novák, J. Šotnar, J. Čmejrek, P. Drobný
Hosté: T.Matuška (přeseda OV ČBF SeČ, zástupce za SeČ a poradce KBDM ČBF

Pracovní schůzky předsedy a sekretáře TMK 26.října a 4.prosince 2015 Ústí n.L.:
- stav dodatečných žádostí o prodloužení trenérských licencí – problém licence B Jana Karlíčka (BK Teplice),
ostatní vyřízeno
- předkládání trenérských licencí před utkáním – řešilo se na základě našeho dotazu, jak v oblastních
soutěžích, tak v celostátních – soutěže OP vyřízeno, schváleným dodatkem v rozpisu soutěží naší oblasti,
v celostátních trvá problém nedostatečným vysvětlení, včetně potvrzených platností na soupiskách u
některých trenérů, kteří nemají platnou licenci, také rozpor v informacích o elektronických trenérských
licencí
- příprava návrhu na delegáty pro Mimořádnou VH SBT ČBF dne 30.11.2015
- příprava zprávy TMK pro Valnou hromadu ČBF SeČ dne 17.12.2015 – předseda TMK, podklady sekretář

Projednané pracovní body z 8.února 2016:
1. Regionální výběry chlapců a dívek – již dříve byly předloženy všechny zprávy z přípravy a závěrečného
turnaje (Opava, Brandýs n.L.)
- chlapci (J.Šotnar) - zpětná vazba dobrá, příští sraz pravděpodobně
ne-út duben 2016
- dívky (D.Matuška) - problém s uvolněním na závěrečný turnaj,
jinak komunikace bez problémů, další srazy 1-2 podle sezóny (2002, pak jen 2003), výběrové turnaje
(Ústí n.L.. Lovosice)
2. Informace z jednání KBDM Praha a vysvětlení k svému statusu regionálního zástupce za SeČ a zároveň
poradce této odborné komise ČBF Praha podal Mgr. David Matuška – závěr: Na stránky naší oblasti umístit
odkazy na všechny zápisy MK a KBDM, také seznámit basketbalovou veřejnost SeČ se zápisem a závěry
jednání výboru SBT ČBF se zástupci jednotlivých oblastí ze dne 15.ledna 2016 – předseda, sekretář
3. Regionální doškolovací seminář trenérů 5.1.2016 pořádaný TJ Slovan Litoměřice - 45 frekventantů,
přednášky trenérů z USA (také v Nymburce), hodnoceno kladně, podmínky pořádání splněny – zpráva,
prezenční listina, DVD záznam (http://24vterin.cz)
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4. Valná hromada ČBF SeČ 17.12.2015 a Mimořádná valná hromada SBT 30.11.2015 – zpráva za TMK
vyvěšena na našich stránkách, zpráva z průběhu jednání SBT - velmi důležité a svým způsobem „startem“
do nového působení a začlenění trenérského „cechu“ do dění v rámci ČBF, i pro užší spolupráci
s odbornými komisemi ČBF Praha, je také umístěna na našich stránkách k rozšíření mezi celou trenérskou
veřejnost - předseda
5. Rozvojové programy - basketbalové programy pro mládež připraví ČBF SeČ , stejně podporu rozhodčích
- podpora mladých trenérů by mohla navrhnout naše TMK – do školení trenérů TMK
6. Metodická knihovna na našich stránkách – úkol vyvěsit odkaz na stránky ČBF Praha, které jsou
mimořádně obsažné, včetně nového přihlášení – předseda
7. Příprava školení trenérů a semináře v tomto roce - zjištění eventuálních změn v pořádání (nová
metodika a pokyny) - předseda na T.Kaprálka, dotaz na kluby – požadavky na proškolení nových adeptů
(sekretář- Pedro), návrh termín a příprava konkurzu na pořádání školení – zatím se nejlépe hodí termín
v rámci nějakého regionálního školení – úkol trvá
8. Úrazové pojištění a odpovědnosti trenérů a cvičitelů ČUS, dále cestovní pojištění – formu pro vyvěšení
na naše stránky připraví předseda ve spolupráci s O.Benešem
9. Znovu obnovené „staré“ stránky sbt.cbf.cz na žádost nového výboru SBT po mimořádné VH – zde lze
najít usnesení z 30.11.2015 a také všechny zápisy z jednání nového výboru SBT – tuto informaci vyvěsit na
naše stránky SeČ - Sko

Pracovní schůzka předsedy a sekretáře TMK dne 19.února 2016 v Ústí n.L.:
- projednala atmosféru setkání a schůzky TMK a upřesnila další úkoly, které nebyly dořešené:
- návrh na termíny školení a semináře trenérů licence C naší oblasti pro letošní rok:
I.část pá 27.května – ne 29.května 2016

II.část so 11.června – ne 12.června 2016

Úkol: Sekretář vyhledá všechny termíny kvalifikací, mistrovství a festivalů – do jaké míry budou kolidovat
Vypsat konkurzní řízení na uspořádání školení C - Sko
- termín oblastní konference SBT ČBF SeČ - prozatímní návrh – uspořádat v termínu vyhlášení přeborníků
oblasti, podle výsledku konkurzního řízení další jednání, nebo v době školení trenérů licence C, v první nebo
v druhé části
- trenérské licence - upravit a zjednodušit pokyny na našich stránkách, vyřešení rozporu mezi
elektronickými soupiskami a platnosti licencí, vyřešit stav, kdy družstvo vede v utkání někdo bez licence –
zvýšení postihu, se snahou, aby se kluby snažili rozšířit počet kvalifikovaných trenérů, podpořit dotacemi
pro mladé trenéry a projekty pro učitele
V Děčíně 19.února 2016
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zapsal: Jan Skokan
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