KOMISE VRCHOLOVÉHO BASKETBALU MLÁDEŽE - CHLAPCI
ZÁPIS ze schůze č. 12, ze dne 17. února 2015, Pardubice

Přítomni:
Jan Slowiak, Tomáš Kaprálek, Jakub Koudelka, Peter Bálint, Jan Ulrych, Pavel Stara, Petr
Jachan
Hosté: Michal Konečný, gen. sekretář
Omluven: Ronen Ginzburg
1) Seznámení s rozhodnutím Výboru ČBF o potvrzení výběru klubů do systému
STM – stupně VSCM a ZSCM
Následujícím krokem bude pozvání všech VSCM a ZSCM na společnou schůzi, která se
uskuteční 23.3.2015 v Praze. Cílem bude koordinace všech dalších kroků – výběr
spolupracujících klubů, atd.
Komise schválila postup, jak o zařazení klubů či nezařazení klubů do stupně SCM
informovat.
Provede Jan Slowiak.
2) Předseda seznámil členy komise s reakcemi, především negativními, na nominace klubů
na stupně VSCM a ZSCM dle posledního zápisu.
Řešení: Pozvání vybraných dotčených klubů na společnou schůzi se zástupci Výboru ČBF
k vysvětlení situace. Termín – pátek 27.2.2015
3) Komise se zabývala fungováním a kompetencemi SpS.
Bude projednáno na schůzi KVBMCH 5.3.2015.
4) Přestupní řád v systému STM. Předseda komise informoval o podaném návrhu na
změnu Přestupního řádu ČBF a současně informoval o stavu připravenosti Přestupního
řádu v systému STM. Na základě vyjasnění některých bodů bude projednán na schůzi
komise 5.3.
5) Komise se zabývala kalendářem reprezentačních akcí během sezóny. Obecný kalendář
s vyblokovanými termíny bude stanoven pro každou kategorii zvlášť. Společný bude
termín podzimních prázdnin jako termín pro 1. VT pro RD U15-U18.
U20 – po konci hracího období
U18 – 1 VT podzimní prázdniny
U16 – zahraniční akce vánoce a velikonoce, 1 VT podzimní prázdniny
Z tohoto důvodu KVBMCH žádá řídící orgán soutěží ČBF o přerušení soutěží během
podzimních prázdnin. Tento termín bude v rámci uplatňování schváleného Projektu
řízení RD využíván pro VT týmů U15-U18.
6) Komise se zabývala situací účasti týmů VSCM v I. lize. Nezbytné vyřešit skutečný počet
požadovaných míst v I.lize a organizaci účasti pro období 2015/2016. Zpracovává J.
Ulrych. Termín dalšího projednání na schůzi komise 5.3.
Zpracoval: Jan Slowiak, předseda KVBCH

