Zápis č. 47
ze schůze výboru ČBF, která se konala dne 18. 5. 2021 v Praze

Přítomni: M. Jansta, Z. Bříza, J. Mayer, I. Zach, P. Vrážel, P. Čeněk, T. Kotrč, D. Kurucz, M.
Konečný – GS, Z. Latík, J. Zídek,

47.1.

Kontrola Zápisu č. 46
42.4.5. Výbor rozhodl, že v březnu navrhne systém postupu, popřípadě rozšíření
nejvyšších soutěží mužů a žen.
Odloženo na příští schůzi Výboru.
Úkol stále trvá.
T. Kotrč informoval Výbor, že ALK navrhuje pro příští sezónu KNBL 12 týmů
v soutěži. D. Kurucz informoval Výbor, že AŽLK navrhuje pro příští sezónu 10 týmů
v soutěži. Výbor navržené počty družstev v jednotlivých soutěžích schválil.
44.3.

Schválení Rozpisu soutěže 3x3
Odloženo na příští schůzi Výboru
Vzhledem k epidemiologické situaci není doposud znám rozsah soutěže a
proto dokumenty pro soutěže 3x3 nebyly předloženy
Úkol trvá
Výbor schválil Vyhlášení a Rozpis soutěže Chance 3x3 Tour 2021
44.8.5. Výbor se zabýval návrhem na projekt E-sport, který přednesl GS.
Výbor pověřil GS monitorováním prostředí a předložit zprávu v květnu
2021.
Z. Bříza informoval o novinkách v dění ohledně E-sport.
Výbor zprávu přijal a pověřil Z. Břízu a P. Hamtáka, aby pokračovali
v monitorování situace a na příštím jednání předložili další novinky.
46.3.2. Výbor vrátil komisím zpět k projednání dokument týkající se zapojení ročníku
2002 do kategorie U19 v nadcházející sezóně.
Výbor požaduje, aby komise předložili návrh, na kterém bude shoda
ředitele sportovního úseku a 80% členů v každé komisi (KVBD a KVBCH).
KVBCH, KVBD a sportovní ředitel společně předložili návrh, který byl
opakovaně prodiskutován v komisích. Stanovisko obou komisí a sportovního ředitele
je neudělovat výjimku pro hráče a hráčky ročníku 2002 pro zapojení do soutěží U19.
Výbor předložený návrh schválil.

47.2.

Různé
47.2.1. JUDr. Rada prezentoval za Legislativní komisi ČBF návrhy a připomínky
k úpravě stanov.
Výbor zprávu přijal a bude se danou tématikou zabývat i na příští schůzi
Výboru.
47.2.2. Výbor schválil zařazení Z. Ringsmutha na uvolněné místo v Arbitrážní komisi
ČBF.
47.2.3. Výbor schválil předložené vyhlášení soutěží pro kategorie žáků U14 a U15,
Vyhlášení II. ligy mužů, I. a II. ligy žen, Nadregionální liga (NRL) žactva U15 a
dorostu.
47.2.4. Výbor souhlasí s návrhem P. Čeňka na formát nadregionálních turnajů U11,
U12 a U13.
47.2.5. Výbor se zabýval Vyhlášení soutěží juniorů U19, juniorek U19, kadetů a
kadetek U17 pro sezónu 2021/2022.
Výbor rozhodl, že vzhledem k absenci oficiálního vyjádření Vlády ČR
vztahující se k novým pravidlům pro rozvolňování protiepidemických situací pošle
GS uvedené dokumenty ke schvalování PER ROLLAM jakmile budou nová pravidla
jasná.
47.2.6. Z. Bříza informoval o vyhlášení programu NSA „Investice“.
Výbor pověřil GS a Z. Břízu, aby na příští jednání přepravili návrh na možné
čerpání tohoto programu.
47.2.7. GS informoval o rozhodnutí FIBA Europe nahradit klasický formát
mládežnických šampionátů pořádáním Evropských Chalenge.
Výbor zprávu přijal a schválil záměr uspořádat některý z turnajů za
předpokladu, že příjmová stránka a výdajová stránka turnaje budou vyrovnané.
47.2.8. Z. Bříza a GS informovali o setkání se zástupci oblastí Západní Čechy a Severní
Čechy.
Výbor zprávu přijal.
47.2.9. Výbor diskutoval o procedurálních záležitostech týkajících se jednání Výboru.
K diskuzi se vrátí na příštím jednání.
47.2.10. Petr Vrážel předložil žádost o udělení výjimky z pravidel STK pro klub Tygři
Brno na zapojení do kvalifikace o extraligu U19.
Výbor schválil udělení výjimky
47.2.11. T. Kotrč a D. Kurucz informovali o průběhu soutěží KNBL a ŽBL.
Výbor zprávu přijal.
47.2.12. Výbor projednal Zápis DOR a vyslechl upřesňující informace od GS.
Výbor vzal Zápis i zpřesňující informace na vědomí.
47.2.13. Výbor ČBF schválil per rollam navrhované úpravy řádů ČBF ze dne 27. 4.
2020.

Příští schůze Výboru je 18. 6. 2021 v 13:00
Zapsal: M. Konečný

Schválil: Výbor ČBF

