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Zápis ze schůzky TMK SBT ČBF SeČ
Č. 10

6/2016

Datum a místo konání: 17.června 2016 v Děčíně
Přítomni: J. Skokan, Z. Novák
Omluveni: J.Šotnar, J.Čmejrek, P.Drobný
Projednáno:
Bod 1. Školení trenérů - Karlovy Vary - počet trenérů z naší oblasti – 2 (BK Most, Sluneta Ústí n.L.)
- J.Skokan (organizátor) – pořádající klub má vždy velikou možnost rozšířit snadněji a levněji počet mladých
trenérů ze současných i bývalých hráčů (-ček), trenérů z řad rodičů pro stávající trend - většího počtu
přípravek a celkově minižákovských družstev
Bod 2. Seminář trenérů TJ Lokomotiva Liberec čt 19.6.2016 – splněny všechny podmínky pro uspořádání
Bod 3. Důležitá informace - Statut SBT/ČABT
- v dokumentech na obnovených stránkách SBT/ČABT www.sbt.cbf.cz je umístěn Statut ČABT (dříve SBTSdružení basketbalových trenérů, nyní pokračovatel ČABT- Česká asociace basketbalových trenérů) –
obnovení činnosti basketbalových trenérů
- připravuje se Valná hromada ČABT na září 2016 a očekává se naše plná podpora pro nové trendy, vliv na
spolu rozhodování, atd.
Bod 4.Trenérské licence - informace sekretáře Z.Nováka
- dořešeno u 11 trenérů, dále obnovení trenérské praxe G.Divišová TJ Bižuterie Jablonec n.N.
- často máme řešení trenérů s velmi dlouhou propadlou licencí – snaha o pomoc vždy, důležitá součinnost
klubu a našeho orgánu
- každý trenér má možnost si na stránkách www.cabt.cbf.cz/treneri/html nebo
přes www.komise.cbf.cz najít, vzhledem k nynější a budoucí internetové podobě, své semináře, platnost
a svou praxi za uplynulé období – vše mu bude sloužit k obnovování své licence
- upravit a zjednodušit pokyny na našich stránkách – úkol trvá (Sko,Nov)
Bod 5. Den přeborníků oblasti - úspěšně proběhl, opět v Děčíně, dne 11.června 2016
Bod 6. Dopis předsedy ČABT p.Ing.Josefa Mayera
- pro pokračování činnosti nové ČABT je nutné znát a narovnat základní interní databáze ze všech oblastí:
Seznam aktivních klubů do soutěží v sezóně 2016/17, aktuální počet činných trenérů- jmenný seznam
aktivních trenérů v soutěžích 2016/17, počet hráčů v přípravkách bez licence, počet vlastních hráčů od U11
po dospělé
Vyjádření TMK : Původní termín 8.července posunut, požadavek o pomoc poslán také na OV, sekretáře
(včetně oblastních metodických komisí), ale reakce zatím bez odezvy – s poukazem na Leris, odpověděli
kluby, přípravky, ….??
Různé: „ Hodina pohybu navíc“ informace o projektu MŠMT všem klubům rozeslána
V Děčíně 20.června 2016

www.cbf.cz

zapsal: Jan Skokan

