Zápis z členské schůze AŽLK dne 3. 2. 2012
Strakonice
Řídící schůze: Ing. Zdeněk Ringsmuth

Členská schůze schvaluje:
-

Pověření k prodloužení smlouvy s Moltenem
Pokračování v projektu Medializace ženského basketbalu
Finanční zprávu Ladislavy Jirsy
Úpravu počtu hostujících hráček z nynějších 3 – na soupisce 5, k utkání 3
Zprávu Exekutivy
Do konce února zaslat návrhy klubům ohledně brandingu
Odměny za umístění v ženské lize 140 tis. (1. místo), 100 tis. (2. místo), 60 tis. (3. místo)
Český pohár: 100 tis. (1. místo), 75 tis. (2. místo), 55 tis. (3. místo), 40 tis. (4. místo), 20 tis.
(5.+6. místo)
Návrh na dřívější rozhodnutí o dějišti Českého poháru

Ukládá klubům:
-

Poslat loga pro uvedení v přenosech TVCOM (4 loga)
Dorovnat finanční závazky vůči ČBF
Připravit podklady pro případnou rekonstrukci hal

Členská schůze bere na vědomí:
-

Prezentaci marketingového manažera ČBF p. Drábka – kultivace hal
Možnost umístění 2 ks LED panelů do všech hal – (1 panel 1x3 m), 50procent pořizovací ceny
hradí ČBF
Informaci L. Jirsy k prezentaci ženského basketbalu na internetu
Návrh na zaslání podrobností brandingu do mailu klubům
Poděkování Trutnovu za reprezentaci ve Středoevropské lize
Zprávu Ing. Zdeňka Ringsmutha o průběhu soutěže
TV přenosy – do konce dubna 5 přenosů (1 pohár ženy, play off mužů, 2 finále žen, 1
semifinále mužů)
Nebude v této sezoně charitativní akce Každý koš pomáhá
Příspěvek klubům ze strany ČBF zůstane zhruba ve stejné výši
Pro novou sezonu se z 90procent nepočítá s pokračováním spolupráce Excelsioru
Odměny za umístění v ženské lize 140 tis. (1. místo), 100 tis. (2. místo), 60 tis. (3. místo);
v Českém poháru: 100 tis. (1. místo), 75 tis. (2. místo), 55 tis. (3. místo), 40 tis. (4. místo), 20
tis. (5.+6. místo)

-

Příprava baráže – soupisky platné pro tuto sezonu, podle Rozpisu pro danou soutěž
Příprava ročníku 2012/2013 – doporučení: instalace světelných rámů na koš, v platnosti od
sezony 2013/2014
Diskuse:

-

Marek Kučera – zaměřit se na internet, konkretizovat branding hal, návrh na zvláštní schůzi
ohledně brandingu
Ladislav Jirsa – cenová relace LED panelů cca 60-70 tis.
Zdeněk Ringsmuth – polep palubovky dle možností klubů – pouze doporučení do Rozpisu
soutěží

