ČAMB
Věc: Zápis z VČAMB č.8
Den: 11.6.2013
Místo: Pardubice
Přítomní výbor: Chocholoušová,Hůlka,Hála,Čeněk
Přítomni ČBF: Novotný
Omluveni: 1 -Zajíček
Usnesení VČAMB:
1.
výbor ČAMB navrhuje připravit kategorizaci hodnocení NF a F
úkolem pověřen Petr Čeněk
2.
hodnocení Festivalů a Národních Finále
-U11 ch Pelhřimov (delegát Hála)- bez problémů
-U11 d Litoměřice(delegát Novotný)- bez problémů
-U11 mix Padubice (delegát Chocholoušová)-problém rodiče,trenéři-kodex
-U12 ch Roudnice(delegát Čeněk,Zajíček)-problém zvážit 16 účastníků,
dojezd haly
-U12 d Strakonice(delegát Černohorský)-problém předsazené koše
-U13 ch MČR Brandýs n.Labem(delegát Novotný) –návrh hrát zápasy
týmu ve dnech po příjezdu 1zápas/1.den-2 zápasy /2.den
2.zápasy/3.den,1zápas/4.den při osmi účastnících
-U13 ch Festival Olomouc(delegát Hála)-návrh ČAMB doporučuje
povinnou účast poražených účastníků Předkola MČR U13 na Festivalu
pod pokutou odhlášení ze soutěže –s p.Opavou projedná Zajíček
-U13 d MČR Hradec(delegát-Zajíček)-problém s protestem-vyřešen
-U13 d Festival Sparta Praha(delegát-?) –problém s kvalitou stravy
-výbor ČAMB si dává za úkol zkompletovat na stránkách minibasketbalu
zprávy z NF a F 2013
3.
přestupy hráčů
výbor ČAMB doporučuje SBT přijmout opatření k nalezení mechanismu
jak zamezit účelnému posilování družstev před vrcholnými akcemi NF a F
a vytváření supertýmů na úrovni kategorií minižactva-účelové posilování
týmů řešit případným posunutím přestupního termínu
4.
výbor ČAMB ukládá pořadatelům příštích NF a F důsledné dodržení
partnerů ČAMB

5.
ČAMB si ukládá výběrové řízení na uspořádání NF a F 2014 vypsat do
15.11.2013 s uzávěrkou přihlášek na pořadatelství do 15.12.2013
6.
ČAMB si ukládá pravidelné schůze svého vedení v termínech
leden,březen,červen,listopad kalendářního roku
7.
ČAMB stanovil termínovou listinu NF a F pro soutěžní ročník 2013-2014:
U11 ch,d (NF)
25.-27.4.2014
U12 ch,d(NF)
1.- 4.5.2014
U13 ch,d(F,MČR)
8.- 11.5.2014
U11 mix
8.-11.5.2014
U13 ch,d (PředkoloMČR) 26.-27.4.2014
(Velikonoce 19.-20.4.2014)
ČAMB ukládá oblastem nahlásit vítěze oblastí a účastníky NF-F dle klíče
do 14.4.2014
8.
výbor ČAMB rozdělil na kempy a turnaje ve výběrovém řízení částku- 334
tis.Kč.
9.
VČAMB v letošním roce 2013 podpoří uspořádání semináře trenérů
s tematickým zaměřením na minibasketbal pořadatele přidělením dotace
částkou 3000 Kč (do výše max.10 pořadatelů)
10.
výbor ĆAMB si uložil změnit v manuálu pro pořádání pravidlo pro
vyplácení delegáta ČAMB, po novu vyplatí delegáta ČAMB pořadatel a
uplatní toto vyúčtování po ČBF, odměna delegáta se stanovuje na 600
Kč/den
V Pardubicích 11.6.2013
Zapsal: Hála Petr, člen VČAMB

