ČAMB
Věc: Zápis z VČAMB č.1
Den: 1.12.2017
Místo: restaurace Berdie, Pardubice
Přítomní: Čeněk, Hála, Kapitulčin, Matuška, Michálková, Stuchlý, Reimer,
Wiednerová
Za ČBF přítomni: Novotný
Omluveni: 0
1. Volba předsedy ČAMB pro období 2017-2020
Návrh: Petr Čeněk
Pro návrh: 7
Proti:
0
Zdržel se: 0
Pro funkční období 2017-2020 byl zvolen předsedou ČAMB Petr Čeněk
2. Výběrové řízení na pořadatele NF a F 2018
VČAMB stanovil konečný termín pro podání žádostí o pořádání NF a F
2018 datum 12. 12. 2017, který byl již rozeslán do jednotlivých oblastí.
VČAMB zveřejní do 15. 12. 2017 pořadatele jednotlivých NF a F a stejně
tak koeficienty pro letošní sezónu 2017-2018
3. Koeficienty, nasazení do skupin, hrací systémy NF, F
VČAMB se v diskusi vyjádřil k současnému hracímu modelu NF a F a bude
zvažovat případné možné změny v hracím systému v své další činnosti,
v letošním ročníku VČAMB rozhodl zachovat stávající model,
VČAMB rozhodl o tom, že na turnajích NF a F v souboji o 9.- 12. místo se
bude hrát systémem každý s každým
4. Delegáti na akce ČAMB
VČAMB určí delegáty k jednotlivým NF a F po přidělení pořadatelství
jednotlivých turnajů
5. Stávající a nové projekty ČAMB
VČAMB zhodnotil stávající stav funkčních projektů a zdůraznil potřebu
jejich větší propagace basketbalové veřejnosti
VČAMB navrhl rozpracovat na začátku svého funkčního období nové
projekty:
5.1. Rozvoj talentů minibasketbalu /Čeněk/
5.2. Jak má vypadat vzorová tělocvična pro minibasktebal /Čeněk/
5.3. Hledáme nové tváře trenérů minibasketbalu /Michálková,Stuchlý/
5.4. Vytváříme nové systémy pro turnaje NF a F a soutěže dětí /Hála,Kapitulčin/

5.5. Český minibasketbal- portál fb /Reimer,Matuška/
5.6. Minibasketbal veřejně- www stránky ČAMB / Matuška, Wiednerová/
6. Diskuse o směřování ČAMB v dalším období 2017-2020
VČAMB v diskusi zhodnotil další směřování ČAMB a navrhl zvážit a
připravit další možné změny vedoucí k zatraktivnění basketbalu a zejména
vypracovat projekty vedoucí ke zvýšení členské základny basketbalu.
7. Legislativní a další změny
VČAMB navrhl, aby při případných navrhovaných změnách týkajících se
minibasketbalu v jiných komisích byl přítomen zástupce VČAMB
Oblastí sledování navrhovaných změn a touto problematikou byl pověřen
D.Matuška, komunikací s komisemi a komunikací s oblastmi byl pověřen
P.Čeněk.

V Pardubicích 1. 12. 2017
Zapsal: Hála Petr, člen VČAMB

