
USNESENÍ CELOSTÁTNÍ KONFERENCE SBT 2010 
 
 
Datum konání: 30. listopadu 2010  

Místo konání: Salónek Domu kultury Dukla, Gorkého 2573, Pardubice 

Pracovní předsednictvo: Miroslav Vondřička, Jan Ulrych, Milan Voračka   

Mandátová a volební komise: Tomáš Kaprálek, Jan Procházka, Renata Severová   

Návrhová komise: Miroslav Janovský, Dušan Tomajko, Jan Skokan 
 
 
CELOSTÁTNÍ  KONFERENCE  SDRUŽENÍ  BASKETBALOVÝCH  T RENÉRŮ 
 
 
a) Schvaluje 
 

1. Program konference, jednací a volební řád. 
2. Složení pracovního předsednictva, mandátové a volební komise a návrhové komise. 
3. Zprávu o činnosti SBT za uplynulé období. 
4. Informaci o čerpání rozpočtu v uplynulém období a rozpočet SBT na rok 2011. 
5. Úpravy statutu SBT navržené výborem SBT. 

 
 
b) Zvolila nový výbor SBT ve složení 

 
• Miroslav Vondřička - předseda 
• Jan Ulrych  - člen výboru odpovědný za mužská RD 
• Miroslav Volejník - člen výboru odpovědný za ženská RD 
• Petr Kapitulčin - člen výboru odpovědný za oblast mládeže (předseda KM) 
• Dušan Tomajko - člen výboru odpovědný za oblast vzdělávání trenérů 
• Petr Jachan  - člen výboru zabývající se hospodářskou a organizační činností 
• Miroslav Janovský - člen výboru, zástupce trenérů ze soutěží řízených STK ČBF 

 
 
c) Ukládá 
 

1. Výboru SBT: 
Projednat připomínky a náměty přednesené v diskusi a přijmout k nim příslušné  
závěry, a to zejména: 
- Formulovat výzvu oblastním výborům ČBF k podpoře přípravy krajských 

reprezentačních družstev na ODM 2011. 
- Informovat průběžně členy SBT o aktuální situaci v minibasketbalu (práce výboru 
ČAMB, zákaz hraní zónové obrany, apod.). 

- Zpracovat podklady k projektům, které umožní čerpání finančních prostředků z FIBA a 
FIBA Europe. 

- Zabývat se úpravami hracích systémů mládežnických soutěží a 1. ligy mužů pro sezónu 
2011/12. K tomuto tématu může každý člen SBT zaslat výboru SBT podněty na e-mail 
sbt@cbf.cz v termínu do 15. ledna 2011. 

- Zveřejňovat zápisy ze schůzí výboru SBT na webu SBT. 
- Zabývat se hodnocením činnosti SCM a provést v něm případné změny. 



2. Delegátům CK SBT: 
- Seznámit trenéry ve své oblasti s výsledkem jednání CK SBT. 
 

 
Usnesení bylo schváleno jednomyslně všemi 36 přítomnými delegáty CK SBT. 
 
 
V Pardubicích dne 30. listopadu 2010 
Zapsal: Miroslav Janovský   


