Zápis z VV ČBF-PBS ze dne 30.11.2014
Přítomni:
Hosté:
Omluveni:

Kučera, Lochman, Svoboda, Šorsák, Severová
Sušer (STK PBS), Hošek (ČABR-P), Treml (hlavní trenér Prahy)
Menšík (DK PBS), Jeřáb (DRO PBS)

1)Sekretář PBS informoval VV o prozatímním průběhu dlouhodobých soutěží 2014/15. STK-PBS zatím
nezaznamenala žádné vážnější problémy.
2)Předseda ČBF-PBS informoval VV ČBF-PBS o přečíslování grantů MHMP. VV ČBF-PBS bude žádat o
grant č. I. A (Systémové a rozvojové projekty sportu dětí a mládeže) a grant č. III (Sportovní akce regionálního
významu). Dále informoval, že dlouhodobé pronájmy již nadále nebude řešit magistrát HMP, ale tato
odpovědnost nově přechází na ministerstvo školství, tělovýchovy a sportu.
3)Místopředseda ČBF-PBS informoval VV ČBF-PBS o podání žádosti na grant č. III (Sportovní akce
regionálního významu) pro první polovinu roku 2015.
4)VV ČBF-PBS projednal žádosti subjektů z letošního grantu č. VIII (nově č. I. A) a rozhodl o změně
procentuálního rozdělení účelovosti přidělených peněz. V žádosti na rok 2015/16 bude účelovost přidělena
takto: platy trenérů 65%, členské příspěvky 20%, zdravotní prohlídky 7%, materiální vybavení 7% a školení
a vzdělávání rozhodčích 1%.
5)VV ČBF-PBS projednal možnosti přidělování dotace z grantu č. I. A a rozhodl o změně přidělovacího klíče.
I nadále bude hlavním kritériem počet dětí a trenérů mládeže, ale nově bude zohledněn počet přihlášených
soutěží. Nejvíce bude přihlíženo k soutěžím přihlášeným do pražských soutěží a poté i do celorepublikových
soutěží. Naopak subjektům, které nepřihlásí ani pražské ani republikové soutěže, bude dotace odpovídajícím
způsobem krácena. Samozřejmě bude přihlíženo i k tomu, pokud v některé kategorii nebude soutěž vypsána a
subjekt přihlásí družstvo někde jinde, například v středočeském kraji. VV ČBF-PBS pověřuje hlavního trenéra
Prahy vypracováním statistiky družstev jednotlivých mládežnických klubů.
6)Vzhledem k množícím se stížnostem jak z řad trenérů mini, tak i rozhodčích, kteří soutěže mini rozhodují,
VV ČBF-PBS pověřuje STK-PBS, aby prováděla zvýšenou kontrolu soutěží mini. Dále pověřuje ČABR-P, aby
uspořádal školení mladých rozhodčích pro turnaje mini, zejména s ohledem na nedávnou změnu pravidel
v oblasti obranných tří sekund.
7)Probíhající projekt sledování mladých a perspektivních rozhodčích včetně jejich vzdělávání bude i nadále
monitorován se souhlasem VV ČBF-PBS. ČABR-P informoval o nově zařazených tutorech, kteří budou na
mladé rozhodčí dohlížet.
8)Předseda ČBF-PBS informoval VV ČBF-PBS o zániku dvou mládežnických družstev, která dlouhodobě
působila v pražských soutěžích, TJ Junior a BC Slavia. Předseda napíše žádost MHMP o přerozdělení peněz
z grantu č. VIII ostatním subjektům.
9)Hlavní trenér Prahy informoval VV ČBF-PBS o reprezentačním srazu chlapeckého družstva Prahy pro
LODM. Sraz se bude konat 15. a 16. prosince v Radotíně. Proběhnou dva dvouhodinové tréninky, v pondělí
15. 12. od 12:00 do 14:00 a v úterý 16. 12. od 13:30 do 15:30.

V Praze dne 30.11.2014

Zapsal: Ing. Radek Lochman
místopředseda ČBF-PBS
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