Zápis ze schůze výboru ČBF OZČ Plzeň

č. 8 /2016

Konaná dne : 18.10. 2016
Přítomnost: Červenka,, Kohút, Janiurek, Marian, Pipta
Omluveni:
Hosté: Fryček DR, Buňka -sekretář ČBF OZČ, Karásek- APBR
Výbor ČBF OZČ projednal:
1/ Kontrola úkolů
2/ M.Kohút, místopředseda výboru ČBF OZČ seznámil výbor se zprávou o hospodaření ČBF
OZČ za období prvního pololetí 2016 a následně do konce září 2016. Výbor zprávu schválil.
Dále p. Kohút informoval o nezaplacení členských příspěvků a pokut . Jedná se o oddíly a
kluby BaK Plzeň, Loko Plzeň, Slavoj Plzeň, BK Stříbro, BK Šťáhlavy. Zaplacení restů do
konce října 2016, následně zastavení činnosti celého oddílu či klubu. Zodpovídá: Kohút
Samostatné řešení BK M. Lázně, který je přihlášen v našich soutěžích a spadá pod ČBF K.
Vary – zodpovídá : Buňka
3/ J.Buňka za STK informoval o zahájení všech soutěží, včetně turnajů přípravek. Problém je
v nadregionálních soutěžích řízených ČBF Středočeského kraje s neobsazováním zápasů
rozhodčími. V soutěži dívek U15.
4/ Standa Marian informoval o průběhu VH ČABT – závěry a usnesení jsou na stránkách ČBF,
z našeho kraje účast pouze 2 zástupců z řad trenérů / Marian, Prettl/
5/ Různé- schůzka na KÚ Plzeňského kraje ohledně LODM / Marian, Pipta/. Konstatování, že
po dlouhé době jsou krajem obsazovány soutěže kluků i dívek v basketbalu. Příprava výběrů
byla zahájena.
Úkol pro hlavní trenéry : /hoši S.Marian, dívky Smaha/ - zpracovat rámcový plán přípravy a
hrubý rozpočet
- M.Pipta informoval o zahájení projektu ČBF OZČ, AŠSK a KÚ Plzeňského kraje –
„ Basket není žádná věda „ , který se bude věnovat výuce basketu na 1.st, ZŠ a do,
kterého se mohou přihlásit učitelé a ZŠ z našeho kraje. / nikoliv kluby a oddíly/
Prvního semináře v Plzni se zúčastnilo 12 učitelů a učitelek z kraje –též ukázky vedení
hodiny se zaměřením na basketbal. O ukázkové hodiny požádala ZŠ Bílovice, kde se
seminář uskuteční ve středu 9.11.2016

Zapsal : Červenka Petr

Ověřil: Buňka Jiří

