
USNESENÍ CELOSTÁTNÍ KONFERENCE SBT 2008 
 
 
Datum konání: 9. prosince 2008  

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

Pracovní předsednictvo: Miroslav Vondřička, Martin Halík, Milena Jindrová  

Mandátová a volební komise: Tomáš Kaprálek, Tomáš Holešovský, Michal Bujárek  

Návrhová komise: Štěpán Válek, Jan Skokan, Miroslav Janovský  
 
 
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 2009. 

 
 
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: 
- prověřit funkčnost KM SBT s ohledem na skutečnost, že nebyla po 2 roky svolávána  
- zabývat se legislativními problémy, a to především 

� legislativními podmínkami odchodu mladých hráčů do zahraničí a informovat o nich 
basketbalové hnutí 

� optimalizací počtu startů mladých hráčů v soutěžích 
- projednat problematiku systému kontroly a hodnocení SCM a SpS (kritéria hodnocení, 

přidělování SCM a SpS, statistické záznamy členů SCM a SpS, apod.) 
- doporučit sekretariátu ČBF prověřit přehled evidence trenérů a obnovování / vystavování 

trenérských licencí 
- ve spolupráci s STK ČBF a příslušnými orgány řešit kultivaci 1. ligy mužů jako prioritní 

soutěže pro mladé české hráče 
 
 
 



2. KM SBT: 
- Projednat otázku hraní zónových obran v žákovských soutěžích. 

 
3. Delegátům CK SBT: 

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

 
Usnesení bylo schváleno jednomyslně všemi 34 přítomnými delegáty CK SBT. 
 
 
V Pardubicích dne 9. prosince 2008 
Zapsal: Štěpán Válek   


