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čnsxÁ BASKETBALovÁ ľnDERACE
OBLAST KARLOVY VARY

DF. D. Bechera 18, 360 01 Karlovy Vaľy

Zápis z iednání výboľu čľľ - oblast Kaľlow Vaľv

12.3.2020
Kaľlovy Vary
Zdeněk Brantl (předseda), Roman Maleěek (místopředseda), Lukáš Snobl (STK)

Mgľ' Ingľid Mentlík Ašenbľenerová (ABRKK)

Progľam:

1. Kontrola plnění úkolů z jednání výboru 17 . 12' 2019
a) bod č,.2 - všechny faktuľy zavyrcvnźní mezi oblastmi za NRL uhľazeny.
b) bod č). 7 -všechna dľužstva uhľadila pokuty za od|oŻenáutkání.
c) bod č. IO - mezi naší oblastí a oblastí ZČ pľoběhlo ťrnanění vyľovnání za dopravu na

turnaje regionálních výběľů U 14 (kluci - Brandýs nad Labem, dívky _ Hradec Králové).

2. Zdęněk Bľantl za naší oblast reagoval otevřeným dopisem na ČgF k situaci na ýběľ ělenských
příspěvků, od ČgF'bez reakce. ČBF zmiňuje ve svém záryise zqýboľu číslo 32: ,,32.5.7. Výboľ se
zabýval podněty členů ČBF ke Směrnici o členství. Výbor ponechal Směrnici ve vetzi, kterou
schválil na minulé schůzi s jednou vyjímkou. Tou je posunutí splatnosti členských příspěvků. Nově
je termín splatnosti k 16.5. kalendářního roku. (stanovisko, Źe se proti původně vydanému
rozhodnutí kľomě posunutí datumu plateb nic nezmění).

3. Ingrid Ašenbľęnerová - noví zź$emci o získání licence ľozhodčího nebo zvýšení kvalifikace
rozhodčího se mohou přihlásit panu Karáskovi (Klatovy, 15.-17.5.2020).

4. CBF oZC vypsala teľmíny pro zájemce o získání trenéľských licencí TVB a Trenéľ basketbalu II -
infoľmace zveřejněny na webu.

5. Roman Maleček _ bylo podáno řádné daňové přiznání zarok20l9.

6. Lukáš Šnobl - kontumace utkání

a) BSK Tatran Kraslice _ TJ Slavoj Tachov (ě. 17 - Tachov se bez omluvy nedostavil k utkání.
Kontumace v neprospěch Tachova, bez bodu za prohru, pokuta 1.500'- Kě. Kraslice mohou žádat
náhradu nákladů zarozhoděí po klubu TJ Slavoj Tachov.
b) TJ Jiskra Aš - BK Klatovy (č,.29 _ Klatovy se po domluvě nedostavily k utkání. Kontumace
v neprospěch Klatov, bęz bodu za prohľu, pokuta 1.500'- Kč).

7. Vzhledem kmomentální situaci, naŕízení vlády a následnc čľľ se počínaje 12.3.2020
zastavují veškeré soutěže! Utkání se odkládají s tím, ze Čgp vydá pokyny k následnému
pokračování či zrušení jednotliqých soutěŽí. Šnobl všechny kluby obeznámil + zveřejnil na webu



oblasti, v Lerisu smaza| datumy utkání v nejbliŽších 30 dnech. oblast se bude nadále řídit pokyny
ČgF'.

8. Lukáš Šnobl _ doplňkové turnaje 3 na 3 pro kategoľie U l0 a U ll jsou kvůli momentální situaci
pro letošní sezónu zľušeny. Výbor se pokusí vymyslet nejvhodnější předání medailí
minižákovským dľužstvům (pokud se vše řádně odehraje).

9. Stav úětu ČgF'oblast Karlovy Vary k 12.3.2O2O č:iní237.O89,43,-Kě.

10. Lukáš Šnobl se měl zűčastnitzanaší oblast VH ČAMB (Paľdubice' 24.3.2020) _ VH zrušena.

11. Vzhledem k situaci zrušila Čsr jarnĺ sľazy ľegionálních výběľů U 14.

12. Termín VH naší oblasti bude závisetnazdravotní situaci ČR, každopádně bude aŽ po VH ČBF

Zapsal L. Šnobl
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