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Zápis z pracovní schůzky TMK SBT ČBF SeČ
Č. 11

9/2016

Datum a místo konání: 19.září 2016 v Litoměřicích
Přítomni: J. Skokan, Z. Novák
Host: omluven J.Mayer (jednání Praha)
Kontrola úkolů:
10/bod 3. Valná hromada ČABT 28.září 2016 v Pardubicích ve 14.00 hod, ul.Štolbova 2665
- TMK sestavila kandidátku podle nových stanov (předseda oblasti + čtyři kandidáti)
J.Skokan – D. Matuška, J.Důra, Pedro Šedivý, Z.Strolený
- vzhledem k omluvám navrhuje náhradní delegáty: P.Rosenberger, P.Drobný, J.Čmejrek, A.Žampach,
Z.Novák
10/bod 6. Dopis předsedy ČABT – dotazník k upřesnění databáze družstev, aktivních trenérů a hráčů
- TMK konstatovala, že tato výzva se zřejmě nedostala ke všem klubům ústeckého a libereckého kraje(kluby
Semilska,Turnovska a některé z Liberecka, dále, že né všechny oslovené kluby vůbec zareagovaly
Závěr: Skokan sestaví opětovnou žádost s výzvou urychleného vyplnění a zaslání dotazníku (adresy připraví
sekretář TMK), směřovat na e-mail J.Mayera a přeposílat pro kontrolu sekretáři TMK
Projednáno :
Bod 1.Trenérské licence - informace sekretáře Z.Nováka
- dořešeno a vystavené/obnovené : dva absolventi školení KV (Sluneta, Most),dále Divišová (Jablonec),
Vorlová (Louny),Rietschel (licence B), Dvořáček (Zlíchov), Salačová, Jenková (Most), Horňák (Roudnice),
Chlupsová (Litoměřice), Žampach a Rys (Sluneta), Michalinová, Strolený (Varnsdorf), Kazda, Šrámek a
Holuša (Chomutov), Číla, Barda (Liberec), Novák, Hach (Most), Sedláček (Chomutov)
- stále nevyřešený Karlíček (Teplice) – úkol: předseda, také aktualizovat pokyny na našich stránkách
Bod 2.Polemika k povinnosti předkládat trenérské licence před utkáním
- TMK souhlasí s úpravou rozpisu oblastních soutěží 2016/17 – pokutován bude klub, jejichž trenéři
nebudou uvedeni na soupiskách příslušného družstva v utkání
- TMK (sekretář) se zavázal ověřovat platnost trenérských licencí u osob – trenérů, kteří povedou utkání
v zastoupení, eventuální další nesrovnalosti databáze trenérů a skutečného stavu
- požadavek na řídící jednotlivých oblastních soutěží posílat pravidelně (domluvou za jaké období) sekretáři
TMK Zdeňkovi Novákovi přehledy porušení vedení utkání zaznamenaných jmen v zápisech úkol: Z.Novák
- TMK připraví návrh eventuálního sankčního postihu těmto klubům (pozn.úprava Sazebníků pokut a sankcí
viz.stránky SeČ) – předběžně 150,- Kč z klubové dotace soutěže
Bod 3. Výběr regionálních trenérů chlapci a dívky U14 na další funkční období
- výzva k návrhům a konzultaci od KBDM tentokrát směřována na oblastní výbory ČBF
- TMK v zastoupení ve výboru J.Skokanem projednala a poslala svůj návrh k připomínkování se svým
odůvodněním: chlapci: Jan Šotnar , asistent J.Pastýřík
dívky: P.Drobný, asistent J.Čmejrek
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Bod 4. Aktualizace celkového adresáře klubů, jednot a basketbalových akademií
- tato nutnost pro celou naši oblast, skládající se ze dvou krajských územních celků, jasně vyzněla
v souvislosti s dotazníkovou anketou výkonného výboru ČABT – některé kluby se delší dobu nezúčastňují
oblastních soutěží a nemáme o nich přehled
Různé:
- TMK (sekretář, trenérská basketbalová obec) potřebuje pro znalost projednávaných problematik našeho
basketbalu na úrovni oblasti , aby OV ČBF zveřejňovala zápisy o své činnosti nebo přehled projednávaných
bodů
- sekretář Z.Novák si připraví diskusní příspěvek na Valnou hromadu ČABT v Pardubicích
- TMK se rozhodla umístit na svých stránkách protokol o zdravotní způsobilosti sportovat úkol: předseda
- schválila vyjímky v soutěžích mládežnických kategoriích naší oblasti U12,U13 a mixy, zejména pro
podporu členské základny
- nemá připomínky k vyhlášení oblastních soutěží pro 2016/2017
- konstatuje zlepšení spolupráce a urychlení vystavování trenérských licencí ze strany N.Kubíčkové (Praha)
Úkol: Dořešit způsob, jakým se trenér může prokazovat, že má platnou licenci (až doběhne platnost
plastových kartiček)

V Děčíně 19.září 2016
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zapsal: Jan Skokan

