
Datum:
Místo:
Přítomni:
Omluveni:
Hosté:

čEsxÁ BASKETBALovÁ ľn DERACE
OBLAST KARLOVY VARY

Dľ. D. Becheľa 18, 360 01 Karlovy Vary

Záois z iednání výboľu - oblast Kaľlow Vaľv

24. 6.2021
Kaľlovy Vary
ZdeněkBľantl (předseda), Lukáš Šnobl (STK), Roman Maleček (místopředseda)

Mgr. Ingľid Mentlík Ašenbrenerová (ABRKK)

Program:

1. Kontľola plnění úkolů z jednání výboru 31' 5.202l:
a) bod č. 7: Brantl rozeslal předsedům ostatních oblastí a výboľu Čnľ dopis s výtkami a

náměty ke zlepšení práce jednotliqých oblastí ČBF;
b) bod č. 8: 8.6.2021 se uskutečnil tľenérský seminář (Veselý, Matýs) v hale Lokomotivy

Kaľlovy Vary s velkou účastí trenéľů;
c) bod č. 9: tři červnové čtvrtky po sobě proběhl open Aiľ basketball, zúčastnilo se ho přes

110 dětí znaší oblasti;
d) bod č. 10: Šnobl společně s oblastním trenéľem Tomášem Holešovským navštívili všechny

trenéry miniŽactva v kľaji a přednesli jim nový návrh na hraní soutěží miniŽactva v sezóně
202I/Ż022 - všichni s novým konceptem souhlasili;

e) bod ě. 13: Šnobl oslovil několik lidí z Čgp ohledně úpravy či přechodu na nové webové
stránky oblasti (pod Čnľ; - čeká se na konkrétní odpov8ď a nabídky;

Đ bod ě. 14: Ašenbrenerová zjistila v klubech naší oblasti zájem o vyškolení nových
rozhodčích (září, licence 3);

2. výbor naší oblasti se 24.6.202l v Kaľlových Varęch setkal s generálním sekľetářem ČgF' Michalem
Konečným a také oblastním manaŽerem Čnp' ĺakubem Wiednęrem. Tématem společné schůzky
bylo aktuální dění a plány Čnp a samozřejmě řęšęní problematiky a požadavků naší oblasti vůči
CBF. Generální sekretář byl pozván na naší VH, na které přislíbil svou účast'

3. stav účtu ČgF' obtast Karlovy Vary k 24.6.202l č:iní262'078,71,- Kč;

4. Šnobl - do 16.6.2021 měI dostat všechny přihlášky do soutěží oblasti a NRL. Zdeseti klubů
odęvzdali všichni aź na TJ Sokol Kľaslice (oznámili pouze dľužstva do jednotlivých kategoľií) -
Šnoblje bude urgovat k nápravě;

5. Výbor pověřil Ašenbrenerovou k připľavení a sęstavení progľamu školení
sęmináře pro stávající rozhodčí (předběŽný termín 3. a4.9.ŻO2l).

rozho

IOVY VARY
lČ: o1203941
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