Zápis č. 6
z jednání výboru Severočeské basketbalové federace ze dne 21.1. 2019
Přítomni : výbor – Petr Drobný, Josef Mayer, Jan Šotnar, Roman Šikner
sekretář oblasti – Jan Šedivý
Omluven : Jakub Důra
Host : Roman Šikner
Místo : sportovní hala 6. ZŠ Litoměřice
Zahájení : 18:30
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

Projednáno, sjednoceno. Bod se vypouští z jednání
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 a J. Dočkalem z Lerisu.

Projednáno. Připravuje se úprava stránek v rámci celé federace.
Zodpovídá : J. Šedivý, O. Beneš
Termín : podle postupu sekretariátu ČBF
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 ).

ČBF otevřelo druhé kolo přihlášek do turnajů U10, které se budou organizovat od poloviny února
(podle termínů jarních prázdnin). Je předpoklad, že tento typ sportovní aktivity „Basketbal hrou“
bude mít od sezóny 2019/2020 celostátní organizační strukturu. Uvažuje se o rozšíření do další
kategorie U11. Doporučujeme aktivní účast v tomto typu aktivity pro děti!
Zodpovídá : sekretáři klubů
Termíny : dle termínovky ČBF
Bod 5/2 P. Drobný nabízí cestou ČABT organizaci jednodenního školení Baby Basket v Chomutově ve
vhodném jarním 2019. Potvrzeno. Bude řešeno cestou MK federace.
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!!!

Dnes, 21.1.2019 projednány detaily průběhu financování a předávání dokladů od R. Šiknera
k sekretáři pro zaúčtování. Z účtu rozhodčích bude hrazen tf. delegačního rozhodčího P. Šmída,
režijní náklady ve výši 10000,- Kč budou hrazeny z účtu oblasti. Na účet rozhodčích bude převedena
částka 15000,- Kč z účtu oblasti k operativnímu financování, která bude vyúčtována vždy proti
dokladům. V této souvislosti byly projednány náklady na pořízení dresů rozhodčích s potiskem od
firmy PEAK, které si rozhodčí uhradí. Cena dresu 340,- Kč včetně potisku.
Financování potřeb činnosti oblastního ČABT bude prováděno cestou podúčtu v rámci účetnictví
oblasti. Na podúčet trenérů bude účetně převedeno 10000,- Kč
Zodpovídá : sekretář, místopředseda, R. Šikner, P. Drobný
Termín : trvale s vykazováním v měsíčním režimu
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. Povinnost nově vyškoleného rozhodčího aktivně setrvat po
určitou dobu ve výkonu funkce rozhodčího s ním bude projednána v rámci přihlášky před absolvováním školení.

Dnes, 21.1.2019 opětovně projednáno a potvrzeno.
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.

Potvrzeno. Bod se vypouští ze sledování.
Zodpovídá : R. Šikner
Nové body :
Bod 1/6 Předseda oblastního výboru ČABT P. Drobný navrhl výboru oblasti obsazení trenérských
míst u regionálních výběrů U14 a týmů pro LOM v Liberci.
U14 chlapci – A. Novák hlavní trenér, asistenti – J. Dvořáček, D. Hušek
U14 děvčata – L. Hejl hlavní trenér, asistenti – P. Drobný, O. Matýs
LOM chlapci – oblast Ústí – J. Šotnar – hlavní trenér, asistent – A. Žampach
LOM chlapci – oblast Liberec – T. Masár, J. Pavýza
LOM dívky – oblast Ústí – O. Matýs – hlavní trenér, asistent - M. Markvart
LOM dívky – oblast Liberec – J. Wirsigová - hlavní trenér, asistent – G. Divišová
Výbor nominaci hlasováním schválil.
Zajištění vybavení pro LOM projedná J. Šotnar na odboru sportu ÚK, T. Masár na odboru sportu LK.
Oblastní výbor zároveň požádá o dotaci pro LOM oba kraje.
Zodpovídá : J. Šotnar, P. drobný
Termín : do příští výborové schůze
Bod 2/6 Opětovně byla projednán návrh na organizaci soutěže Severočeské ligy žen. Organizací a
projednáním s kluby byl pověřen sekretář oblasti.
Zodpovídá : J. Šedivý
Termín : nejpozději do 30.4.2019

Bod 3/6 Sekretář oblasti byl výborem pověřen jednáním s předsedou legislativní komise ČBF
k vysvětlení postupového klíče v soutěžích v případě, že vítěz soutěže nebude mít zájem o postup do
vyšší soutěže ( viz. ustanovení řádů ČBF o postupu druhého, případně třetího týmu, který bude mít
zájme o postup do vyšší soutěže )
Zodpovídá : J. Šedivý
Termín : do příští výborové schůze
Bod 4/6 Vzhledem k legislativě ČBF, kdy odvolacím orgánem k rozhodnutí STK a DK je DOK, bude třeba
řešit personálně DOK oblasti na VH v letošním roce. Podle ŠRB a Statutu oblasti to je Dozorčí a odvolací
komise - čili DOK . Ve stanovách, je uvedeno, že člen DOK nemůže být členem OV.
Zodpovídá : J. Šedivý, dotaz položí předsedovi LK federace ing. Hlaváčkovi
Termín : do další výborové schůze 30.3.2019

Bod 5/6 Předseda OV J. Šotnar sděluje klubům v oblasti, že stále existuje určitý počet míčů, který je
uložen v Litoměřicích a je připraven k vydání klubům. Pro přesnější informaci o velikosti míčů je třeba
se spojit s předsedou J. Šotnarem na tf. čísle 723 852 980. Míče budou vydány klubům – pořadatelům
turnajů dětí jako ceny za umístění v turnaji.
Zodpovídá : J. Šotnar, kluby
Termín : průběžně do vyčerpání zásob
Bod 6/6 OV rozhodl na návrh sekretáře o udělení odměn za práci v komisích v roce 2018 následovně:
Petr Soldon – 4000,- Kč, Zdeněk Strolený – 5000,- Kč, Otakar Beneš – 6000,- Kč,
Předseda oblasti navrhl sekretáři oblasti Janu Šedivému odměnu ve výši 10000,- Kč
Hlasováním byly oba návrhy přijaty. Sekretář oblasti zajistí vyplacení odměn proti dokladům.
Zodpovídá : J. Šedivý
Termín : do 15.2.2019
Bod 7/6 OV rozhodl o vyplacení příspěvku na činnost u týmů kategorie U11, U12, U13 v celkové výši
35000,- Kč, které se účastní soutěží v minibasketbale organizovaných naší Severočeskou oblastí.
Sekretář zajistí výplatu týmům uvedeným v příloze k zápisu.
Zodpovídá : J. Šedivý
Termín : do 15.2.2019

Jednání bylo ukončeno v 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 Litoměřicích 21.1. 2019

Ing. Jan Šotnar, předseda OV v.r.

