ČBF STŘEDNÍ MORAVA

dne 21.října 2009

Zápis výboru ČBF Olomoucký kraj
Přítomni

: Kočara, Hůlka,
Fleischmann

Omluveni :

Remenec,

Zatloukal,

Rozsíval,

Miketa,

Horký,

Fašánek, Brádler, Kapl, Kubiš, Čoček

1) Do ŽL postup těchto dívčích družstev: BK Lipník n. B., OSK a z dodatečné
kval. BK Prostějov
2) Odhlášeno družstvo ml. dorostenek SBŠ Ova – pokuta uhrazena
3) Odhlášeno družstvo minižaček BK Kroměříž – pokuta 3000,- Kč
4) Družstvo žen SK UP Olomouc B – účast ve 2. lize žen
5) Družstvo OSK – pokuta 500 Kč za nepředložení licencí hráček
6) Družstvo Snakes Ova – 2 x 500 Kč
7) DCH BK Olomouc muži – 250 Kč
8) Webové stránky – zatím nejsou dohodnuty pevné podmínky a smlouva mezi
oběma stranami
9) Družstvo NH Ova nastoupilo ve 4 zápasech se 2 hráči, kteří sice byli napsáni
na Soupisce družstva, ale potvrzeni razítkem HK ( NH Ostrava )
HK řeší přestupek následovně: kontumace všech zápasů 20:0, pokuta NH
Ova 4 x 500 za porušení soutěžního řádu – neoprávněný start hráčů, trenér a
oba hráči v DŘ.
DŘ bude tuto situaci řešit i s rozhodčími, kteří hráče do utkání neměli pustit.
Informace k této situaci budou předány ČABR StM a ČABR SM.
10) TMK – předložila návrh Dotazníku trenérům – termín odevzdání polovina
listopadu
Po jeho vyhodnocení dojde v průběhu 2. pololetí šk. roku 2009/10
minimálně
ke 2 trenérským seminářům. Témata těchto seminářů
budou vybrána na základě dotazníku. Měla by se tak zajistit co největší
účast trenérů.
• NÁVRH – seminář určen pouze trenérům mládeže (do staršího žactva)
Pozn.: Bohužel v současné době je k dispozici velmi málo metodických
příruček ke trénování basketbalu – zaměřením hlavně na přípravku a
minižactvo chybí!!!
• NÁVRH – tvorba nových materiálů, ale problém ve financích a časové
náročnosti
- vydávat metodické CD postupně od nejmladších kategorií
11) školení nových trenérů B a C v přípravě – některé části školení budou
společné
Plán schůzí :
• Hrací komise ČBF Olomoucký kraj - 25.listopadu 2009 od 16.00 hod. na
OLKS ČSTV
•

výboru ČBF Olomoucký kraj - 26.listopadu 2009 od 16.00 hod. na OLKS
ČSTV

Zapsal: Ondřej Zatloukal
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