Zápis č. 8
z jednání výboru Severočeské basketbalové federace ze dne 7.10. 2019
Přítomni : výbor –Petr Drobný, Jakub Důra, Josef Mayer, Jan Šotnar, Roman Šikner
sekretář oblasti – Jan Šedivý
Hosté : Obl. manažer - Jakub Wiedner, Obl. metodik -Tomáš Holešovský
Místo : Sportovní hala 6. ZŠ Litoměřice
Zahájení : 17:00

Bod 6/1 Stránky oblasti – byla provedena úprava. Je na oblasti, které základní informace si zvolí na
čelní stranu stránek.
Zodpovídá : J. Šedivý, O. Beneš
Termín : trval sledování
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 )

Informace bude přednesena na další výborové schůzi.
Zodpovídá : J. Šedivý
Termín : do příští výborové schůze
Bod 7/2 Předseda oblasti navrhl pořízení vlastního maskota federace „BASTY“, který bude
zapůjčován klubům v oblasti pro basketbalové akce zejména nábory dětí. Předseda zjistí podmínky a
rozešle je členům výboru.
Provedeno, BASTY bude v dispozici manažera oblasti J. Wiednera. Kluby si podle potřeby vyrobí
pro Bastyho svoje dresy, oblastní dres zajistí T. Holešovský. Sledování posunu bude proveden
sekretářem. Bod se vypouští
Nové body :
Bod 8/1 Míče uskladněné v Litoměřicích si převezme k rozdělení oblastní manažer Jakub Wiedner.
Bod 8/2 Manažer oblasti a metodik oblasti informovali výbor své činnosti v oblasti, o prvních
návštěvách v klubech oblasti, o požadavcích klubů na případnou bližší spolupráci. Bylo doporučeno
zaměřit se taktéž na spolupráci se školami. Z diskuze však vyplynulo, že ze strany federace nebyl
dostatečně vysvětlen rozdíl v činnosti manažera a metodika. Tento závěr bude prezentován na
nejbližší poradě ve federaci v měsíci listopadu.
Zodpovídají : J. Wiedner, T. Holešovský
Bod 8/3R. Šikner informoval výbor, že stav rozhodčích v oblasti 64, z toho 20 rozhodčích rozhoduje
vyšší soutěže, dalších 30 jsou rozhodčí nebo hráči, pro použití v oblasti zbývá 10 - 14 rozhodčích.
Existuje program rozhodčí laik do U12. Zmínil se o pozdním hlášení změn termínů utkání a z toho
plynoucí komunikační problémy a nechuť klubů platit poplatky za přeložení utkání. Jedná se o
celostátní problém. Oblastní výbor přijal zprávu VVČABR – seČ a souhlasí s tím, že při nedostatečném
počtu rozhodčích pro hrací konkrétní termín budou rozhodčí přednostně delegováni do míst, ze

kterých byli rozhodčí posláni na školení rozhodčích a jsou nejblíže místu konání utkání. Zároveň OV
apeluje na všechny kluby, aby na další školení poslali své zástupce pro delegaci do žákovských
kategorií ve těchto klubech.
Bod 8/4Ze strany předsedy STK oblasti zazněl požadavek na vstup do databáze rozhodčích
sousedních oblastí k rychlejšímu a operativnějšímu zajištění utkání v NRS. Rovněž poukázal na
nedostatečnou komunikaci v rámci oblastních STK s STK federace. Přivítal by společnou poradu
předsedů STK oblastí s předsedou STK federace vždy po ukončení soutěžní sezóny, která by přinesla
poznatky pro sjednocení Rozpisů soutěží pro NRL, kde ve skupině startují například týmy ze tří
různých oblastí.
Sekretář oblasti informoval výbor, že v kategorii U10 je do Minicupu přihlášeno 8 týmů, U11 je
v oblasti 15 týmů. Pořadatelé Minicupu obdrží od oblasti částku 3000,- Kč na částečné pokrytí
nákladů organizace.
Bod 8/5 Výbor se usnesl, že veškeré činnosti, které se týkají organizace školení, seminářů a dalšího
vzdělávání trenérů přechází z TMK oblasti na oblastního metodika Tomáše Holešovského.
Bod 8/6 Dne 10. Listopadu bude v Děčíně v rámci oblasti, organizován kurz trenérů Baby Basket.
Bod 8/7 Byla diskutována otázka pojištění hráčů a hráček cestou ČUS a Kooperativy. Každý klub by si
měl zvážit, zda se dodatečně pojistí samostatně.
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 7.10. 2019
Ing. Jan Šotnar, předseda OV v.r.

