USNESENÍ CELOSTÁTNÍ KONFERENCE SBT 2002

Datum konání: 14. dubna 2002
Místo konání: Zasedací místnost budovy ČSTV, Atletická 100/2, 160 17 Praha 6 – Strahov
Pracovní předsednictvo: Vladimír Pištělák, Jiří Němec, Miroslav Volejník
Mandátová a volební komise: Tomáš Kaprálek, Zdeněk Mikel, Pavel Plichta
Návrhová komise: Miroslav Janovský, Květoslav Soukup, Vladimír Heger

CELOSTÁTNÍ KONFERENCE SDRUŽENÍ BASKETBALOVÝCH TRENÉRŮ

a) Zvolila nový výbor SBT ve složení:
•
•
•
•
•
•
•

Ing. Vladimír Pištělák – předseda
Ing. Vladimír Heger – odpovědný za reprezentační družstva mužských kategorií
MUDr. Miroslav Vondřička – odpovědný za reprezentační družstva ženských
kategorií
Marek Kos – odpovědný za oblast mládeže
Doc. Dušan Tomajko – odpovědný za oblast vzdělávání trenérů
Jiří Němec – odpovědný za hospodářskou a organizační činnost
Mgr. Zdeněk Hummel – zástupce ligových trenérů

b) Schvaluje:
1. Zprávu o činnosti SBT za uplynulé období.
2. Informaci o čerpání rozpočtu v roce 2001 a rozpočet SBT na rok 2002.

c) Konference ukládá
1. Výboru SBT:
Projednat připomínky a náměty přednesené v diskusi a přijmout k nim příslušné
závěry, a to zejména:
-

V předcházení, zabránění a následné kontrole v oblasti jakéhokoli dopingu –
v tomto smyslu a tímto směrem působit na mladé basketbalisty všech kategorií
s cílem celkového zlepšení chování a vystupování.

-

V rozšíření množství metodických materiálů, které by mohly pomoci zejména
trenérům s licencí „C“ a začínajícím trenérům (spolupráce s FTVS UK v Praze a
FTK UP v Olomouci).

-

V tvorbě a účinnosti kriterií pro zařazení klubů do projektu MŠMT „Intenzifikace
činnosti sportovních tříd“ a do Sportovních center mládeže (SCM) tak, aby bylo
možné dát konkrétní příležitost zařazení i dalším s mládeží dobře pracujícím
klubům.

-

Ve stanovení maximální limitní částky pro odměny rozhodčím za jednotlivé zápasy
oblastních soutěží (ve spolupráci s ČABR).

-

Ve zpracování popisů pracovní činnosti trenérů basketbalu, včetně kvalifikačních
předpokladů a navrhnout pravidla jejich odměňování.

-

Ve zpracování koncepce právní ochrany trenérů.

-

V projednávání možnosti poskytnutí dotace z prostředků MŠMT na prevenci
sociálně patologických jevů pro činnost basketbalové mládeže.

2. Delegátům konference:
-

Seznámit trenéry ve své oblasti s výsledkem jednání konference.

d) CK SBT podporuje kandidaturu předsedy SBT ing. Vladimíra Pištěláka do funkce člena
výboru ČBF.

Usnesení schváleno jednomyslně všemi 48 přítomnými delegáty CK SBT.
V Praze dne 14. dubna 2002

