Zápis č. 1
z jednání výboru Severočeské basketbalové federace ze dne 25. 9. 2017
Přítomni : výbor–PetrDrobný, Jakub Důra, Josef Mayer, Jan Šotnar,
sekretář oblasti –Jan Šedivý
Omluveni : MartinJakeš – nemocen
Místo : sportovní hala 6. ZŠ Litoměřice
Zahájení : 18:00
Nově zvolený výbor Severočeské basketbalové federace děkuje všem členům předchozího výboru za
obětavou práci pro basketbal v Severočeské oblasti. Jejich poznatků a zkušeností využije v další
činnosti ve svém funkčním období.
Bod 1/1Úvodem jednání přivítal nově zvolený předseda SEČBF Jan Šotnar nové členy výboru, kteří
byli zvoleni na VH SEČBF dne 14.9.2019 v Ústí nad Labem. Předseda navrhl výboru do funkce
místopředsedy SEČBF člena výboru Josefa Mayera.
Všemi přítomnými členy výboru byl jeho návrh hlasováním schválen.

Výbor konstatoval, že dozorčí rada SEČBF byla na VH zvolena ve složení : PetrSoldon, Miroslav
Janošík, Jan Čmejrek
Výbor odsouhlasil složení dalších oblastních orgánů :
Sportovně technická komise : předseda – Jan Šedivý, členové – Otakar Beneš, Petr Soldon, Zdeněk
Strolený
Disciplinární komise : předseda – Jan Šedivý, členové – Jan Pásek, Zdeněk Strolený
Bod 2/1 Organizační záležitosti :







termíny jednání budou zpravidla 1 x za dva měsíce
předseda výboru převzal od předchozího předsedy Davida Matušky nezbytné náležitosti
k výkonu své funkce protokolárním zápisem
ve spolupráci se sekretářem oblasti bude zajištěn přístup předsedy k bankovnímu účtu
aktuální průběžné informace a problémy budou řešeny emailovou poštou. V případě potřeby
pracovní schůzkou zainteresovaných členů výboru a dalších jednajících osob
pokud se předseda rozhodne poradit osobně s ostatními členy výboru, požádá je o
mimořádné jednání v dohodnutém termínu a místě
chod oblasti po stránce organizace soutěží a kontaktů s kluby zajišťuje průběžně sekretář
oblasti Jan Šedivý. Pokud nastane nepředvídaná situace, sdělí tuto informaci neprodleně
předsedovi oblasti

Bod 3/1Výbor projednal přihlášky zájemců do výběrového řízení na pozici regionální trenér kategorie
U14 chlapci/dívky. Pro tým U14 chlapci se rozhodl sestavit trenérský tým takto :
Hlavní trenér – Alexandr Novák – trenér Sluneta Ústí nad Labem
1.asistent – Tomáš Masár – trenér Kondoři Liberec

2.asistent–Adam Žampach – trenér Sluneta Ústí nad Labem
Dívky :
Hlavní trenér – Petr Drobný – trenér Levhartice Chomutov
1.asistent – Vladimír Hejl – trenér Sluneta Ústí nad Labem
2.asistent – Tomáš Hrubý – trenér Slovan Litoměřice
Výše uvedené trenérské týmy budou písemně nahlášeny KBDM ČBF.
Výběrové řízení pro trenérský tým na Olympiádu mládeže v r. 2018 bude vyhlášeno v lednu2018.
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Bod 4/1Výbor se zabýval změnou systému odměňování rozhodčích v oblastních soutěžích.
Rozhodnutí VV federace budou odměny rozhodčích zvýšeny v jednotlivých kategoriích. Systém
odměňování bude řešen cestou ekonomického úseku federace, která připraví a rozešle návrh do
jednotlivých oblastí. Tento bod bude rovněž projednán s předsedou oblastní organizace ČABR
Romanem Šiknerem.
Zodpovídá : sekretář oblasti
Termín : po obdržení návrhu z ČBF
Bod 5/1Výbor projednal návrh sekretáře na formu vyhlášení vítězů oblastních soutěží v kategoriích
U11 – U13 v sezóně 2017/2018. Sekretář oblasti připraví návrh a formu, kterou zašle členům výboru
nejpozději v únoru 2018 k projednání.
Zodpovídá : Jan Šedivý
Termín : 02/2018
Bod 6/1Výbor projednal otázku aktualizace webových stránek oblasti, a to co do grafické úpravy i
obsahu stránek. Grafický návrh je ve zpracování, obsah bude upřesněn podle kapacitní možnosti
návrhu.
Zodpovídá : Šotnar, Mayer
Bod 7/1Výbor se zabýval otázkou komunikace a spolupráce oblastních klubů při výchově talentované
mládeže cestou oblastních SCM a Sps. SEČBF je jednou z nejaktivnějších a týmově nejsilnějších oblastí
federace. Je v zájmu oblasti, aby zde hráčky a hráči zůstávali a byly jim vytvořeny vzájemnou
spoluprací optimální podmínky ke studijnímu i sportovnímu rozvoji. Výjimečně talentované jedince,
kteří by se mohli prosadit v reprezentačních výběrech projednávat společně s rodiči i kluby a vytvořit
jim potřebný servis pro jejich další uplatnění. Společně s kluby vést krajskou evidenci talentované
mládeže, chlapců i dívek. Cílem je zamezit nekontrolovanému odchodu hráčů a hráček z oblasti.
Zodpovídá : výbor oblasti
Termín : trvale
Bod 8/1 Výbor projednal způsob postihu klubů za neuhrazené závazky plynoucí z aktuálního
sazebníku oblasti. Z jednotlivými kluby projedná narovnání závazků sekretář v nejbližším termínu.
Výsledek sdělí členům výboru, který k dlužníkům zaujmou stanovisko výboru.
Zodpovídá : Jan Šedivý
Termín : do 15.10.2017

Bod 9/1 Výbor projednal informaci o úpravách pravidel (časomíra) ve vybavení tělocvičen.
Konstatoval, že se toto opatření netýká oblastních soutěží. Úpravy musí provést ty kluby, které hrají
soutěže řízené federací.
Bod 10/1 Výbor přijal informaci sekretáře, že utkání přeložená na den 17.11.2017 – st.svátek,
nebudou zatížena zvýšeným poplatkem za rozhodčí.
2

Bod 11/1 Výbor pověřil STK organizací soutěží dětí v kategoriích přípravek U10 – U11. Sekretář zašle
návrh na finanční příspěvek pořadateli.
Zodpovídá : Jan Šedivý
Termín : do 30.10.2017

Jednání bylo ukončeno ve 20:30 hodin
Předseda výboru upozorňuje členy výboru a účastníky jednání, že úkoly a termíny uvedené
v zápisech z jednání jsou pro všechny závazné a neměnné.
Termín další výborové schůze : bude sdělen po dohodě členů výboru
Zápis rozeslán dle schváleného adresáře
Zapsal: ing. Josef Mayer, místopředseda SEČBF
V Praze dne 25. září 2017
Ing. Jan Šotnarv.r.
Předseda SEČBF
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