Zpráva o činnosti VV ČBF OZČ za období od minulé VH v květnu 2019

1. Složení výboru ČBF OZČ od roku 2017 /volební VH/ do současnosti :
P. Červenka - předseda, M. Kohút - místopředseda, členové – S. Marian, M. Pipta
V únoru 2020 se na vlastní žádost vzdal funkce ve výboru ČBF OZČ E. Eisman
DOK – V. Fryček, P. Kalabza, I. Forstová
Sekretář ČBF OZČ – J. Buňka
Odborné komise:
STK – J. Buňka
DK – M. Pipta
APBR - J. Karásek
ČABT – S. Marian
Zastoupení v orgánech ČBF:
J. Buňka - STK, KBDM
S. Marian – oblastní metodik ČBF pro oblast ZČ
Výbor se scházel pravidelně každé druhé úterý v měsíci od 14.30 hodin ve VIP
Lokomotiva. Zápisy zveřejňovány na webu ČBF OZČ

2. Soutěže řízené ČBF OZČ ve spolupráci s výborem ČBF KV – viz samostatná zpráva
STK. Společné soutěže organizovány v kategoriích mládeže a v kategorii žen.
Spolupráce s Lukášem Šnoblem na velmi dobré úrovni. Osvědčilo se předávání
medailí a pohárů přímo na hřišti, hlavně v kategoriích mládeže. Rovněž se velmi
osvědčilo delegování komisařů na kvalifikace mini. Soutěžní sezóna 2019/20 byla
bohužel ukončena v březnu 2020 rozhodnutím výboru ČBF kvůli COVID-19.

3. Olympiáda dětí a mládeže 2019 se uskutečnila v Liberci v termínu 23.-28. 6.
2019. Naši hoši se umístili na 6. místě a děvčata na krásném 4. místě. Přípravu na
LODM podpořil částkou 40.000,-Kč KÚ Plzeňského kraje. Další olympiáda se uskuteční
na přelomu června a července 2021 v Olomouci /pokud to dovolí současná
epidemiologická situace/. Přípravu na olympiádu zahájí naše výběry koncem roku
2020. ČBF OZČ bude opětovně žádat o grant na přípravu na KÚ Plzeňského kraje a
přípravu podpoří i ze svých zdrojů.
Příprava na celorepublikový turnaj krajských výběrů /prosinec 2019/ se našim
družstvům vyvedl: hoši turnaj vyhráli a děvčata skončila na 6. místě. Přípravné srazy
jsou profinancovány ze zdrojů ČBF. ČBF OZČ se podílí na financování dopravy spolu s
ČBF KV.

Podpora turnajů přípravek bude pokračovat i v roce 2020. Musíme ovšem
konstatovat, že se počet turnajů snížil. Příspěvek 35,-Kč na každého účastníka turnaje
ze strany ČBF OZČ zůstává.

4. Granty a dotace - v roce 2020 jsme na KÚ Plzeňského kraje nežádali. Podpora se
vztahuje pouze na LODM, která se uskuteční v roce 2021. V příštím roce tedy opět
žádat budeme. Ze strany ČBF jsme obdrželi v roce 2019 dotaci na řízení soutěží.

5. Metodický úsek vede Standa Marian. V roce 2019 se uskutečnily dva semináře
s ukázkovými hodinami basketbalu na 1. stupni ZŠ. Jsme schopni takových seminářů
uskutečnit více, záleží na zájmu ze strany oddílů či škol.
V roce 2019 byl výborem ČBF a KBDM potvrzen ve funkci oblastního metodika Standa
Marian, který objíždí kluby v Zpč. oblasti a poskytuje metodickou pomoc. Kluby také
mohou využívat pomoc ze strany regionálního manažera p. Jakuba Wiednera
/jwiedner@cbf.cz/

6. Zpráva o hospodaření a rozpočet na rok 2020 /viz příloha „Rozpočet 2019 +
2020“/

7. Samostatným bodem bylo rozhodnutí výboru ČBF o organizační směrnici „Členství
v ČBF“, kterou vydal výbor ČBF v únoru 2020 bez předchozí diskuse a připomínek
členské základny. Směrnice má řadu nedostatků a výbor ČBF OZČ ji připomínkoval
otevřeným dopisem /klubům bylo zasláno/ výboru ČBF. Předseda osobně jednal
s generálním sekretářem ČBF, který poukazoval na rozhodnutí výboru ČBF. Tato
otázka byla i součástí VH v září 2020. Škoda malé účasti našich klubů na této VH.
Teď bude záležet na dalším jednání a rozhodnutí výboru ČBF.

