
 

Zápis z VV ČBF-PBS ze dne 22. 7. 2018 
 
 

 
1) Předseda grantové komise byl pověřen vypracováním žádosti o grant na první polovinu 
roku 2019 na turnaje mládeže. 

 

2) VV PBS rozhodl na základě návrhu VV ČABR-P o vyplacení příspěvku pro úspěšné absolventy 
školení rozhodčích 1. a 2. třídy - Klatovy 2018 dle schválených zásad. 

 

3) VV PBS vzal na vědomí zprávu předsedy ČABR-P o školení nových rozhodčích, která proběhla i 
která ještě proběhnou. Nově vytvořený portál pro mladé rozhodčí byl úspěšně otestován a uveden 
do provozu. ČABR-P i samotní nováčci z řad rozhodčích si portál pochvalují. 

 

4) VV PBS vzal na vědomí zprávu Renaty Severové o proběhnutém prvním seriálu turnajů pro U10 
s názvem Špunti. Turnajů se účastnilo více než 200 dětí ve 24 družstvech. 

 

5) VV PBS pověřil Renatu Severovou na uspořádání druhého ročníku turnajů U10 Špunti. Ve  
spolupráci s STK PBS je nutné vložit alespoň tři turnaje Špuntů do termínové listiny tak, aby 
termíny nekolidovaly s termíny turnajů U11. 

 
6) VV PBS pověřil Renatu Severovou zjištěním nabídky alespoň od tří dodavatelů na zakoupení 
dvou mobilních košů na basketbal pro akce PBS, zejména pro zajištění projektu U10 Špunti. 
Důvodem byly problémy se zapůjčováním tohoto zařízení od jiných subjektů a nemožnost zajišťovat 
kontinuálně dle potřeb akce PBS. 

 

7) VV PBS rozhodl o výši odměn pro komise VV ČBF-PBS (i za správu webových stránek 
mini.pbasket.cz) ve stejné, nezměněné výši (poníženo o výši odměny za operativní a 
dlouhodobou delegaci) jako v předchozích letech. 

 

8) VV PBS touto cestou děkuje klubu USK Praha za pronájem haly a zajištění hráčů extraligového 

družstva mužů pro předávání cen oceněným jednotlivcům a družstvům na letošním Dni 
přeborníků 2018. Den přeborníků je každoroční tradiční akce, kde jsou oceněna nejlepší družstva v 
pražských přeborech jednotlivých kategorií i nejlepší jednotlivci a talenti zejména v kategoriích 
mládeže. Celá akce je velmi oblíbena u široké basketbalové veřejnosti. 

 

9) Sekretář PBS Pavel Sušer byl pověřen vypracovat návrh na změnu bankovního účtu PBS. 
Důvodem je snaha o snížení nákladů na bankovní služby. 

 
 
 
 
 
V Praze dne 22. 7. 2018 Ing. Radek Lochman 
 

místopředseda ČBF-PBS 

http://mini.pbasket.cz/

