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čnsxÁ BASKETBALovÁ ľnDERACE
OBLAST KARLOVY VARY

Dr. D. Bechera 18, 360 01 Karlovy Vary

Zäois z iednání rrýboľu C - oblast Kaľlow Vaľv

3r.5.202r
Kaľlovy Vary
ZdeněkBrantl (předseda), Lukáš Šnobl (STK), Roman Maleček (místopředseda)

Mgľ. Ingľid Mentlík Ašenbrenerová (ABRKK)

Pľogľam:

1. Kontľola plnění úkolů z jednáni výboľu 15 . 12. 2020:
a) bod č. o: Čgp po dohodě obou stľan rozvázalo smlouvu s tľenérkou RV U 14 Janou

Tľollerovou;

2. stav úětu Čgľ oblast Karlovy Vary k 3I.5.2021 č:iní282.426,77,-Kč,;

3. LOHDM se byly přesunuty na čęrven 2022;

4. Šnobl _ všechny soutěže ŕizené naší oblastí v sezóně 20Ż0120Ż| byly ukončeny a anulovány bez
vyhlašování pořadí v jednotlivých kategoľiích;

5. Na sezónu 202|12022 jsou kluby osvobozeny od plateb vkladů do soutěží včetně poplatku
ľozhoděích do soutěže - všechny tyto vklady se přesouvají na sezónu 2021120Ż2;

6. V době ,,covidové heľní přestávky'o pľobíhaly online tréninky pro kategoľie U 10 - U 15 pod
vedením oblastního trenéľa Stanislava Mariana; dále pro trenéry probíhaly čtvľteční webináře pod
vedením oblastního trenéľa Tomáše Holešovského a nyní probíhají nedělní webináře pro rozhodčí
pod vedením Jana Balouna;

7. Zdeněk Bľantl písemně reagoval nesouhlasem na informaci VV ČgF' o teľmínech splatnosti a výši
ročních členských příspěvků členů CBF a opakované Žáđá o zqýšení ročních ťlnančních příspěvků,
které jsou rozdělované na jednotlivé Kľajské organizace ČgF'. Toto písemné vyjádření podpořily
všechny kluby naší oblasti. Dopis nyní rozešle ostatním předsedům jednotlivých oblastí a přímo na
CBF;

8. Dne 8.6.202l se od 17:00 uskuteční v Karlových Vaľęch trenérský seminář, kteý naváŽe na
wębinář zbÍęzna (Jan Veselý, ondřej Matýs);

9. oblastní tľenéľ Tomáš Holešovský za ťlnanční a organizační podpory naší oblasti uspořádá dľuhý
ročník tzv. open Air basketball, ktery se bude konat vždy ve čtvrtęk (3.' 1.0. a 17.6.2021)
v Kaľlových Varech, każdý z těchto čtwtků je vypsán pľo jednotlivé kategorie - Šnobl obeznámil
kluby;



10. Šnobl zpozice STK chce v následující sezóně ľeorganizovat a ľestaľtovat soutěže miniŽactva, kteľé
by se hľály pouze v naší oblasti. V těchto dnech objíždí společně s Tomášem Holešovským
jednotlivé kluby a jejich trenéry, kterym vysvětlují podľobnosti k tomuto zámétu.

11. Šnobl připravil a ľozeslal všem klubům dokumenty a přihlášky na sezónu 202Tl2O22, záľoveň tyto
dokumenty budou i na webu oblasti;

12. VH hľomada naší oblasti se uskuteční v průběhu záÍí, tedy po VH ČBF;

13. Šnobl, z důvodu sjednocení, zjistí moŹnosti převedení webových stránek oblasti pod Čnľ.

14. Ašenbrenorová zjistí v klubech zájem o nové rozhoděí třetí třídy, které by sama v průběhu září
vyškolila a hned zapojila do sezóny;

15. V průběhu záŕí plánuje Vv ČBF KK při příležitosti přátelského přípravného utkání, setkání se
všemi trenéry a všemi ľozhodčími KK. Během přípravného utkání proběhne diskuse na téma ŕízení
utkání ľozhodčích v KK. Dalším tématem k diskusi budou pravidla k novým soutěžím mládeže pro
nadcházející sezónu.

Zapsal: Lukáš Šnobl
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