Zápis č. 2
z jednání výboru Severočeské basketbalové federace ze dne 14. 11. 2017
Přítomni : výbor – Petr Drobný, Jakub Důra, Martin Jakeš, Josef Mayer, Jan Šotnar,
sekretář oblasti – Jan Šedivý
předseda SeČABR – Roman Šikner
Místo : sportovní hala 6. ZŠ Litoměřice
Zahájení : 16:00
Bod 3/1 Výbor 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 – Jan Veselý – trenér BA Roudnice nad Labem – po jednání výboru byla provedena
změna na tomto postu. Jan Veselý nahradil původně nominovaného Adama Žampacha.
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.
1
Bod 4/1 Výbor 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.

Dnes, 14.11.2017 byl tento bod projednán za přítomnosti Romana Šiknera, předsedy SeČABR.
Výbor přijal závěr, že soutěže v oblasti jsou rozehrány, včetně předem stanovených pravidel pro
odměňování rozhodčích pro sezónu 2017 – 2018. Sekretář oblasti připraví pro další sezónu „Rozpis“
soutěží s nově upravenými tarify pro rozhodčí. Předem bude toto opatření ještě definitivně
odsouhlaseno výborem oblasti.
Zodpovídá : sekretář oblasti
Termín : nejpozději do konce 04/2018
Bod 5/1 Výbor 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 6/1 Výbor 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 7/1 Výbor 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.

Dnes, 14.11.2017 sdělil sekretář oblasti výboru, že v současné době není žádný klub ve vztahu
k oblasti v pozici dlužníka.
Zodpovídá : Jan Šedivý
Termín : do 15.10.2017
Bod 11/1 Výbor pověřil STK organizací soutěží dětí v kategoriích přípravek U10 – U11. Sekretář zašle návrh na finanční
příspěvek pořadateli.

Dnes, 14.11.2017 bylo dohodnuto, že se v rámci oblasti mělo uskutečnit 5 turnajů této kategorie.
Zodpovídá : Jan Šedivý a organizátoři turnajů
Termíny : dohodne sekretář s kluby

Nové body :
Bod 1/2 Výbor se zabýval zásadami organizace NRS. Pro přípravu další sezóny pověřil Martina Jakeše
projednáním možných organizačních změn, a to z hlediska ekonomického i organizačního uspořádání.
Zodpovídá : Martin Jakeš
Termín : nejpozději do konce 04/2018
Bod 2/2 Jan Šotnar informoval výbor o obsahu jednání MK federace k připravované změně udělování
licencí ve smyslu specializace pro jednotlivé kategorie dětí, mládeže a dospělých a zavedení nových
kategorií trenéra pro Baby Basket a trenéra organizátora pro oblastní soutěže dospělých. Tato změna
bude nabíhat postupně cestou organizace trenérských školení vybranými školiteli pro licenci „C“,
které schválí ČABT a MK federace.
Licence „B“ bude obsahově i kvalitativně povýšena jako nejvyšší basketbalové vzdělání pro soutěže
dospělých. Licenci „A“ bude nutno obsahově přepracovat více směrem k manažerskému vzdělávání
trenérů. Školení Baby Basket by v budoucnosti měl provádět oblastní metodik.
Zodpovídá : další informaci předá Jan Šotnar po jednání MK ve 12/2017
Bod 3/2 VH ČABT v Pardubicích dne 17.11.2017 se za oblast budou účastnit Josef Mayer a Jan Šotnar.
Jednání bylo ukončeno ve 18:30 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 14. listopadu 2017
Ing. Jan Šotnar v.r.
Předseda SEČBF

