KOMISE VRCHOLOVÉHO BASKETBALU MLÁDEŽE - CHLAPCI
ZÁPIS ze schůze č. 17, ze dne 10. června 2015, Pardubice

Přítomni:
Jan Slowiak, Tomáš Kaprálek, Peter Bálint, Pavel Stara, Roman Bednář, Petr Jachan
Omluven: Jakub Koudelka, Ronen Ginzburg

1) Představení nového člena komise
Předseda komise představil nového člena nominovaného SBT – Romana Bednáře.
2) Rozdělení dotace určené SpS prostřednictvím SCM – schválení dotačních příspěvků
spolupracujícím klubům SpS dle návrhu SCM
Komise projednala předložený návrh SCM (ZSCM a VSCM) na rozdělení dotace
jednotlivým SpS v rámci jednotlivých regionů.
Předseda KVBCH seznámil členy s výsledky komunikace se SCM o úpravách rozdělení
dotací SpS z poslední schůze (Nymburk, Písek, Plzeň, …)
Komise samostatně projednala rozdělení dotací SpS v rámci severních Čech. Komise
odsouhlasila rozdělení dotací v severních Čechách, bez účasti předsedy komise.
Komise schválila finální návrh, který předloží Výboru ČBF ke schválení.
3) Komise se domluvila na formě prezentace schváleného modelu STM včetně vytvoření
modelové mapy nově vzniklého systému STM pro období 2015/2016 (viz zaslaný
dokument Rozdělení dotace STM 2015/16)
4) Aktualizace podmínek SpS a SCM
Komise aktualizovala podmínky čerpání dotace, časové určení a účelové využití dotací v
systému STM
 Omezení startu zahraničních hráčů v klubech SCM – v zápise o utkání mohou být
uvedeni maximálně 2 zahraniční hráči.
 Lékařská prohlídka každého hráče SCM musí splňovat podmínky vyhlášky Sb.
zákona 391/2013 o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu
 Pravidla přestupů mezi kluby STM se budou i nadále řídit platným přestupním
řádem. Bonusový systém lze prozatím aplikovat v rámci individuálních dohod
klubů na základě písemné smlouvy uzavřené mezi spolupracujícími kluby
v souladu se vzorovou smlouvou v rámci systému STM, kterou komise připraví a
dá k dispozici klubům
 ZSCM se sníženou dotací – dotace bude využita výhradně na plat trenéra a to
buď 12x15.000,- Kč na plat hlavního trenéra, nebo minimálně 12x10.000,- na
hlavního trenéra a 10x6.000,- na II. trenéra ZSCM.

5) Komise se věnovala aktuální situaci fungování mládežnických reprezentačních družstev.
Konstatovala, že příprava všech týmů řádně probíhá, ale že hlavně v oblasti komunikace
RT vůči klubům jsou stále rezervy.

6) Dotace STM pro I. pololetí roku 2015 vychází z původního systému STM (platného do r.
2014). Pro II. pololetí roku 2015 je výše dotace určena ve výši 50% ročního rozpočtu
nového systému STM (platného od r. 2015). Bonusová část je stanovena na základě
posledního platného bodování SCM.

Zpracoval: Jan Slowiak, předseda KVBCH

