Zápis z VV ČBF-PBS ze dne 19. 3. 2017

1)VV PBS vybral stejné trenérské složení výběrů Prahy na Olympiádu dětí a mládeže jako při minulé
olympiádě a věří, že oba výběry budou stejně úspěšné a obhájí první místo. Turnaj se bude konat v Brně
v termínu 24. – 29. 6. 2017.
2)VV PBS plánuje Den přeborníků 2017 na obvyklý termín, tedy až po skončení všech soutěží. Po roční pauze
se Den přeborníků bude konat opět tradičně na Sokole Pražském.
3)Sekretář PBS předal předsedovi grantové komise zaslané informace o počtech dětí a trenérů jednotlivých
realizátorů. Kromě klubu BK Prosek, který se potýká s nedostatkem dětí, se grantu G1 na příští rok budou
účastnit stejné kluby jako letos.
4)Předseda grantové komise společně se sekretářem PBS byli pověřeni kontrolou správnosti informací
zaslaných jednotlivými realizátory grantu G1 a případnou nápravou nesrovnalostí.
5)28. 2 2017 vypršela možnost zaregistrovat hráče a hráčky z přípravek, které chtějí realizátoři vykázat pro
přerozdělování dotace pro grant G1. V žádosti o grant G1 na příští rok tak budou figurovat pouze registrovaní
hráči a hráčky.
6)Valná hromada PBS se bude konat až po valné hromadě ČBF. Plánovaný termín je na konec dubna. Kluby
s právem rozhodujícím budou včas informovány a budou jim zaslány veškeré podrobnosti.
7)Předseda grantové komise byl pověřen vypracováním žádosti o grant G1 na rok 2017 tak, aby vyhovovala
změnám, které byly dohodnuty na schůzi grantové komise i na minulých schůzích VV PBS. Přerozdělení podle
počtu dětí a trenérů se bude provádět podle informací, které realizátoři zaslali do konce února.
8)VV PBS projednala pozvánku na turnaj v italském městě Mattera. Jedná se o tradiční a dobře zavedený
turnaj, kterého se v minulosti účastnilo hned několik pražských klubů. VV PBS nabídne účast přeborníkovi
Prahy v pozvané kategorii a v případě jejich nezájmu dalším klubům v pořadí.
9)VV PBS projednal návrh Sokola Horní Počernice na spojení kategorie U17 a U19 chlapců pro sezónu
2017/2018. Návrh byl zamítnut zejména z toho důvodu, že v kategorii U17 hraje velká spousta hráčů U15 či
ještě mladších a v této kategorii je fyzický rozdíl čtyř let příliš výrazný. Hráči a družstva U19, kteří nemohou
či nechtějí hrát republikovou soutěž U19, mají možnost přihlásit se do soutěže dospělých.
10)VV PBS projednal návrh Sokola Pražského na zavedení soutěže U10. Dlouhodobou soutěž pro tuto kategorii
VV PBS zamítl, ale navrhl jednorázová setkání dětí této kategorie, která však nebudou pouze o basketbalových
zápasech, ale budou spíše všeobecnou sportovní přípravou formou atletických, gymnastických a samozřejmě i
basketbalových soutěží, včetně hry 3*3. Členka VV PBS Renata Severová byla pověřena přípravou ankety pro
minižákovká družstva, zda by měla o takovýto projekt zájem.

V Praze dne 19. 3. 2017
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