Zápis č. 5
z jednání výboru Severočeské basketbalové federace ze dne 17.9. 2018
Přítomni : výbor – Petr Drobný, Jakub Důra, Josef Mayer, Jan Šotnar,
sekretář oblasti – Jan Šedivý
Omluven : Martin Jakeš
Host : Roman Šikner
Místo : sportovní hala 6. ZŠ Litoměřice
Zahájení : 17:00
Bod 4/1 Sjednocení odměňování rozhodčích v oblastních soutěžích bylo projednáno ve VV federace. Závěr zatím nebyl učiněn.

Dnes, 17.9.2018 bylo odsouhlaseno odměňování rozhodčích v oblastních soutěžích, které vychází
z projednání a odsouhlasení ve výboru federace. Odměňování v této výši je nejnižší možné. Sekretář
oblasti provedl aktualizaci v rozpisu oblastních soutěží pro sezónu 2018/2019. Odměňování v NRS
přidělených oblastem projedná JM ve výboru federace dne 21.9.2018
Zodpovídá : sekretář oblasti + Mayer
Termín : nejpozději do 21.9.2018
Bod 6/1 Vzhledem k tomu, že se M. Jakeš vzdal funkce člena výboru, projedná sekretář oblasti další
úpravu stránek s O. Benešem aj. Dočkalem z Lerisu.
Zodpovídá : J. Šedivý, O. Beneš
Termín : informaci předají nejpozději do konce měsíce září výboru SEČBF
Bod 1/3 Dnes výbor rozhodl o finančních příspěvcích klubům, které budou organizovat turnaje v rámci naší oblasti nad
rámec turnajů řízených STK následovně :
Účastníci – do 4 týmů – 3000,- Kč
Účastníci - do 6 týmů - 5000,- Kč
Účastníci – do 7 týmů – 10000,- Kč

Žádost na STK oblasti je třeba poslat měsíc předem, turnaj uveřejnit na stránkách klubu,
vyhodnocení turnaje zaslat do 5 dnů po ukončení turnaje, jinak se bude příspěvek krátit.
Zodpovídá : J. Šedivý
Nové body :
Bod 5/1 Výbor projednal postup při organizaci turnajů U10. Pokyny k organizaci projedná sekretář
s Jiřím Novotným a Romanem Bednářem. Pro organizaci turnaje musí mít příslušný klub – zájemce,
volnou halu na cca 4 – 5 hodin. Pro organizaci turnajů byly vybrány kluby Děčín, Chomutov, Litoměřice,
Ústí nad Labem, a to vzhledem k možnostem personálního zabezpečení i zázemí pro děti. Tyto kluby
nahlásí sekretáři možné termíny pro uspořádání turnaje. K organizaci turnajů se mohou přihlásit i další
kluby, které mají odpovídající zázemí pro děti a jejich rodiče ( šatny, sprchy, občerstvení, dostatečný
počet trenérů k organizaci turnaje ).
Zodpovídá : výbor pod vedením sekretáře
Termíny : předají kluby do 30.9.2018 sekretáři

Bod 5/2 P. Drobný nabízí cestou ČABT organizaci jednodenního školení Baby Basket v Chomutově ve
vhodném jarním 2019.
Zodpovídá : P. Drobný
Termín : jaro 2019
Bod 5/3 Výbor řešil přehlednost financování jednotlivých složek SEČBF. Založí dva další účty, a to pro
rozhodčí a trenéry. Přístup k účtu bude mít vždy sekretář oblasti, místopředseda oblasti a zástupce
rozhodčích a trenérů R. Šikner a P. Drobný. Používání jiných účtů v rámci oblasti je zakázáno!!!
Zodpovídá : sekretář, místopředseda, R. Šikner, P. Drobný
Termín : dohodou všech jmenovaných
Bod 5/4 Výbor projednal postup při získávání nových rozhodčích. Dohodu všech přítomných členů
výboru bylo rozhodnuto, že oblastní výbor poskytne každému adeptu kurzu rozhodčích finanční
příspěvek ve výši, která bude odpovídat počtu přihlášených účastníků, tudíž i vypočítané celkové ceně
kurzu. Povinností vyškoleného rozhodčího bude vykonávat činnost nejméně po dobu 3 let s přesně
určeným minimálním počtem utkání v každém roce působení. K tomuto postupu bude sepsána
vymahatelná dohoda mezi výborem a zájemcem o vrácení příspěvku v případě porušení závazku.
Zodpovídá : R. Šikner, sekretář
Termín : vždy před zahájením kurzu pro rozhodčí
Bod 5/5 Výbor projednal žádost R. Šiknera o možnost rozhodovat vybraná utkání oblastní ligy v počtu
tří rozhodčích s tím, že odměna bude vždy za dva rozhodčí, kterou si mezi sebe rozhodčí rozdělí.
Zodpovídá : R. Šikner
Bod 6/5 Výbor rámcově projednal obsah valné hromady SEČBF. Pozvánku s termínem zašle výbor po
zjištění možného termínu konání VH v Ústí nad Labem.
Zodpovídá : J. Šedivý
Jednání bylo ukončeno v 19:30 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 Litoměřicích 17.9. 2018
Ing. Jan Šotnar v.r.
Předseda SEČBF

