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ČnsxÁ BASKETBALovÁ FEDERACE
oBLAST KARTqVY VARY

Dľ. D. Bechera 18, 360 01 Kurlouy Vary

Zípisz iednánívýboru ČBF'- oblast Karlovv Vaľv

22. 6.2020
Kaľlovy Vary
Zdeněk Brantl (předseda), Roman Maleček (místopředseda)' Lukáš Šnobl (STK)

Mgr. Ingľid Mentlík Ašenbrenerová (ABRKK)

Pľogľam:

1. Kontrolaplnění úkolů z jednźĺní výboru 12.3.Ż020:
a) bod č. 6: a - TJ Slavoj Tachov uhľadil 1.500,- Kč;

b - BK Klatovyuhľadily 1.500,- Kč;

2. ČBF oblast Karlovy Vary čekala na ľozhodnutí ČBF, zda budou kvůli nucené výluce zapříčiněnou
koronaviľem jednotlivé soutěže dohrány nebo bude sezóna ukončena' Čľľ v pruběhu května
oznámila, že se nedohrané soutěže dohľávat nebudou s tím, žę nikdo nemá nárok ani na postup do
vyšší soutěže ani nemůže sestoupit níže. Naše oblast v tomto rozhodnutí tedy koresponduje ve
Śvých soutěžích, když se 6 kategorií nestihlo dohľát (oficiálně se stihly dohrát pouze dvě soutěŽe).
Šnoblo této situaci infoľmoval všechny kluby oblasti;

3. Šnobl _ v Jenči proběhlo školení nových tľenérů (TVB + TB II), z naší oblasti se zĹlčastnilo 5
zájemcí, všichni úspěšně;

4. Ašenbľeneľová _ v Klatovech se minulý víkend uskutečnilo školení noých zájemci ataké zvýšení
kvalifikace rozhodčího , z,ĺaší oblasti se vyškolil jeden nový rozhodčí a jedna rozhodčí si zvýšila

. kvalifikaci,

5.' Šnobl - nakoupil medaile a poháry (9.383,- Kč), postupně vše osobně rozda| či rozeslal klubům. U
nedohľaných soutěží nejmenších dětí byly koupeny pro všechny dřevěné medaile;

6. stav účtu Čnľ oblast Karlovy Vary k 22.6.2020 čini 247 .044,31,- Kč;

7. Ašenbrenerová _ zúčastnila se 12.5.Ż020 vPrazęjednání oblastních rozhodčích, podala výboru
krátkou zprávu;

8. Brantl - upozorňuje kluby oblasti' žę đo 30'8.2020 je nutno mit uhrazęné nově zavedené poplatky
vuči ČBF;

9. Ašenbrenerová _ spočítala všechny rozhodčí a jejich výíženost (zejména pak ty, kteří neodpískali
dostatečný počet utkání) a bude kluby pokutovat za chybď1ící rozhodčí v sezóně 201912020.
Konkľétně se jedná o: TJ Jiskľa Aš _ 6'000,- Kč, TJ Thermia Karlovy Vary - 9.000,- Kč' TJ Sokol



Kľaslice - 9.000,- Kč, BCM Sokolov _ 9.000,- Kě, TJ Sokol Toužim _ 9.000,- Kč, zbylé kluby
oblasti mají vše v pořádku;

10. open aiľ basketball byl uskutečněný pľojekt oblastního metodika ČgF ľomáše Holešovského. Tato
akce měla alespoň částečně vynahľadit nedohľaná utkání a zźľoveřl se rozloučit se sęzónou
201912020. Akce byla rozdělena do tří čtvrtků podle kategorií (28.5. _ 2009 a mladší, 4.6. -
2007+2008, Il.6. - 2005+2006) a konala se vždy v areálu ZŠ Karlovy Yury,Konečná. Naše oblast
se v tomto projektu zainteresovala jak finančně, tak i organuačně. Do tohoto projektu se zapojilo
138 dětí.

11. termín VH naší oblasti proběhne v druhé polovině ztlÍi, każd'opádně budę až po VH ČBF
(L3.9.2020), kluby budou o termínu včas infoľmováĺy;

12. Jiří Novotný v rámci ČBF vyhlásil soutěž pro U 10 na sezónu ŻO2012O2I _ Šnoblzveřejní na wębu
oblasti;

13. Šnobl vyhlásil soutěže na nad,chtĺzející sezónu 2020l2)Żl, od všech klubů oblasti obdržel přihlášky,
nyní společně s Jiřím Buňkou 1Čnľ oblast Západni Čechy) navrhnou systémy soutěŽí a
termínovou listinu, kterou zašlou klubům k vyjádření;

14. Vklady do soutěží _ všechny kluby vyjma TJ Sokol Kraslicę řádně a v termínu uhradily, Šnobl
-.- i\.bude TJ Sokol Kľaslice urgovat. 
. -.'

Zapśal: L. Šnobl
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