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ČnsxÁ BASKETBALovÁ FEDERACE
OBLAST KARLOVYVARY

Dľ. D. Becheľa 18, 360 01 Karlovy Vary

Zánis zYalné hromadv čľľ _ oblast Kaľlow Vaľv
konané v KarlovÝch Varech dne 28. 9.2021

Zdeněk Brantl (předseda Čgr - oblast Karlovy Vary) přivítal přítomné delegáty Valné hromady
(VH), a zahájil jednání VH Čgp oblast Kaľlovy Vary.

Předsedou VH byl výborem Čsr oblast Karlovy Vary určen Zdeněk Bľantl, zapisovatelem VH Lukáš
Snobl.

Delegáti VH schválili jednací řád VH.

a) do mandátové komise byli navrženi a zvoleni: Zdeněk Pešek, Jiří Koubek, Tomáš Randa;

b) do návrhové komise byli navľženi a zvoleni: Pavlína Poledňáková, Maľtin Dvořák, Lukáš Šnobl

Zprźlva mandátové komise _ VH se zírěastnilo osm zástupců z deseti klubů Karlovaľského Vłaje. Tzn., že
YH je usnášení schopná.

Delegáti VH schválili pľogľam VH.

Předseda STK ČBF - oblast Kaľlovy Vary Lukáš Šnobl předneslZprźtvu spoľtovně technické komise
Kaĺlovarského kraje v sezóně Ż020l20Żl.

VH schvólila usnesení v tomto znění: Vaĺná hľomada Čľr - oblast Kaľlovy Vary schvaluje Zprávu
sportovně technické komise Karlovarského ĺcraje v sezóně 2020/202I v předloženém znění.

Hospodář Čgr _ oblast Karlovy Vary Roman Maleěek přednesl Zprźlvu o hospodařenĺ ČgF' - oblast
Karlovy Yary za sezónu 20201202I.

VH schválilą usnesení v tomto znění: Valnó hromaaa ČBr - oblast Kaľlovy Vary schvaluje Zpróvu
o hospodaření za sezónu 2020/202l v předloženém znění.

Zprźlvu Dozorčí a odvolací komise přednesla Mgľ. Pavlína Poledňáková.

VH schvólilą usnesení v tomto znění: Valná hľomada Čľr - oblast Kaľlovy Vary schvaluje Zpróvu
dozoľčĺ a odvolací komise v předloženém znění Touto zpľávou se bude zabývat výbor ČBF Karlovąľského
kraje na svém nejbližším ząsedání.

Předsedkyně ABR Čgp - oblast Karlovy Vary Mgr. Ingľid Mentlík Ašenbľeneľová přednesla Zprävu
Asociace basketbalových ľozhodčích Karlovarského kľaje v sezóně Ż0Ż0l202I.

VH schvólilą usnesení v tomto znění: VaIná hromąda ČBr - oblast Kaľlovy Vary schvaluje Zprávu
Asociace basketbalovych rozhodčích Karlovarského lrraje v sezóně 2020/2021 v předloženém znění'

10. Diskuze:

příspěvek p. Šnobla k novému ročníku 2OŻI|2O22 _ rozbor minižákovských soutěží a jejich význam pro
naší oblast;
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příspěvek p. Bľantla - seznámení členy VH o ěervnovém jednání našeho výboľu s výkonným sekľetářem
Čgp vĺichalem Konečným a oblastním manažeľem Čgp' ĺat<ubem Wiedneľem, dále seznámení s
průběhem VH ČBF ze dne ŻO.9.Ż0Ż|;

příspěvek p. Peška _ pověření předsedy p. Brantla o sepsání recipľočních vyrovnání naší oblasti za
odvedené členské příspěvky ČBF; příspěvky mládeže zpětmládeži.

příspěvek p. Wiedneľa _ obhajoba výběru členských příspěvků ČBF (projekty mládęže apod');

příspěvek p. Koubka - kladný ohlas za renovaci miniŽákovských kategorií v naší oblasti a návrhu
možnosti sehľát další upravené turnaje (např. 3 na 3 apod.);

příspěvek p. Dvořáka - upozornění, aby při delegacích nedošlo k tomu, že utkání budou pískat jen noví
rozhodčí;

příspěvek p. Randy a p. Peška _ termín splatnosti členských příspěvků Čnr je nesmyslný, větší smysl by
to dávalo v zźtŕí,pŕed rozběhnutím nové sezóny.

V Kaľlovych Vaľech dne 28. 9.202l

Zapsal: Lukáš Šnobl
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