Česká basketbalová federace
Oblast Jižní Čechy
Máchova 108, 386 01 Strakonice
__________________________________________________________________________________________

Usnesení z jednání valné hromady ČBF – Oblast Jižní Čechy
konané dne 24. 6. 2021 v Českých Budějovicích

Valná hromada:
1) schvaluje
- zprávu výboru ČBF – Oblast Jižní Čechy o činnosti za uplynulé období, přednesenou předsedou,
panem Josefem Opavou
- zprávu o hospodaření za uplynulé období, přednesenou předsedou, panem Josefem Opavou
- řádnou účetní závěrku České basketbalové federace – Oblast Jižní Čechy za rok 2020 včetně
hospodářského výsledku ve výši 49.493,-Kč a zúčtování výnosu z hospodaření za rok 2020 na účet
932 účetní osnovy – nerozdělený zisk z minulých let
- návrh hracích systémů jednotlivých kategorií pro sezónu 2021/2022

2) ukládá
delegátům valné hromady:
- seznámit s průběhem a závěry valné hromady vedení klubů a oddílů a členskou základnu

3)
-

-

bere na vědomí
ukončení oblastních soutěží sezóny 2020/2021 z důvodu epidemiologické situace
19 účastníků VH, 7 delegátů klubů
Informaci předsedy J-CABR Jana Balouna o novém složení komise rozhodčích a jejích cílů pro
nadcházející období
Návrh posílení marketingu a propagace basketu v celých Jižních Čechách, využití metodika /
profesionálního trenéra a regionálních manažerů, propagace na školách, apod. (například
seznámením se dětí a hraním si s Bastym, rozdání samolepek, odznaků, pásek na ruce, focení s
prvoligovými hráči a hráčkami, atd.)
Informaci o faktu, že kluby oblasti nemají povědomí o tom, co konkrétně regionální manažer dělá,
co po něm mohou požadovat, jak on může klubům a jihočeské federaci pomoci
Návrh na pořízení kostýmu Bastyho do jihočeské oblasti
Informaci metodika jihočeské oblasti M.Kose o workshopech Michala Kociána ve Strakonicích a
v ČB, možnostech školení trenérů v září/říjnu 2021, prodloužení platnosti stávajících trenérských
licencí a připravenosti pomoci ve všech jihočeských klubech při trénincích, soustředěních a na
školách

Tomáš Hejpetr v.r.
předseda návrhové komise

Josef Opava v.r.
předseda VV ČBF - Oblast JČ

