ČAMB
Věc: Zápis z VČAMB č. 3
Den: 23.10.2014
Místo: Pardubice
Přítomní: Horák,Hůlka,Hála,Čeněk
Omluveni: Zajíček
Za ČBF: Novotný
Usnesení VČAMB:
1.
VČAMB zhodnotil práci delegátů na jednotlivých vrcholných akcích NF/F/MČR
včetně vypracovaných závěrečných zpráv a konstatoval, že svoje závěrečné práce
nedodali Chocholoušová a Zajíček
VČAMB přijal opatření k odstranění nedostatku dodávání závěrečných zpráv
z vrcholných akcí NF/F/MČR
2.
VČAMB konstatoval informace o zpracovaných závěrech hry 3-3, které jsou
zveřejněny na webu ČAMB, zhodnotil pozitiva a negativa a doporučil další vývoj
nechat k rozhodnutí VH jednotlivých oblastí, ČAMB bude pečlivě sledovat další
vývoj hry 3-3
3.
VČAMB projednal v diskusi celkové počty všech družstev v minižákovských
soutěžích v ČR v letošní sezóně a zadal úkol J. Novotnému ke zpracování těchto
počtů všech družstev v minižákovských soutěžích v ČR jednotlivě tři sezóny zpět,
k porovnání stavu oproti minulým odbdobím
4.
VČAMB se zabýval systémy soutěží minižactva v jednotlivých oblastech, které
bude v letošní sezóně sledovat a po ukončení sezóny 2014-2015 vydá doporučení
oblastem k systémům soutěží pro sezónu 2015-2016.
5.
VČAMB vypisuje termíny vrcholných akcí NF/F/MČR pro sezonu 2014-2015:
U11
NF (ch+d+mix) 24.4.-26.4.2015
U12 F+NF (ch+d)
1.5.-3.5.2015
U13 F+MČR (ch+d)
7.5.-10.5.2015
6.
VČAMB zveřejní do 5.11. výběrové řízení na uspořádání jednotlivých
vrcholných akcí NF/F/MČR jejichž termíny jsou vypsány v bodě 6. s termínem
uzávěrky výběrového řízení 14.12.2014

S tímto výběrovým řízením pro pořádání vrcholných akcí NF/F/MČR souvisí i
zvýšení příspěvku ČBF na družstvo pro pořadatele:
NF U11 a NF U12 – 3000,- Kč/družstvo (max.36.000,-Kč/turnaj + 1500,- Kč pro
družstva/účastníky na 13-16 místě)
F U12 – 1500,- Kč / družstvo (max.18.000,- Kč)
FU13 – 2500,- Kč/družstvo (max.30.000,- Kč)

7.
VČAMB doporučil u vrcholných akcích minibasketbalových soutěží zavedení
novinky a sice Festivalu U12 pro d+ch již pro tuto sezónu 2014-2015 a zadal úkol
P.Čeňkovi k vypracování prezentace této akce na web ČAMB
8.
VČAMB se obsáhle zabýval tématem podpory vzniku nových subjektů v
minibasketbalu sestavením seznamem opatření pro podporu vzniku těchto
nových subjektů
9.
VČAMB se zabýval podporou a obsahem témat webových stránek ČAMB
10.
VČAMB vyzývá trenéry družstev minižactva, kteří mají zkušenosti ze
zahraničních turnajů svých družstev, k zveřejnění těchto zkušeností na webových
stránkách ČAMB, prostřednictvím zaslání krátké zprávy z takového turnaje
J.Novotnému
11.
VČAMB zhodnotil plnění jednotlivých dotačních programů ČAMB (turnaje,
campy) a zadal J.Novotnému úkol vypracovat závěrečnou zprávu.
12.
VČAMB podporuje dále dříve navrženou změnu termínu přestupových období
v U11 a U12( do 30.9) a zadal úkol P.Hálovi k odeslání návrhu legislativní změny
panu Hlaváčkovi

V Pardubicích 23.10.2014
Zapsal: Hála Petr, člen VČAMB

