
Zápis z členské schůze AŽLK dne 21. 2. 2014

Hotel Grund resort, Mladé Buky

Přítomni: podle prezenční listiny.

Řídící schůze: Ladislav Jirsa

Usnesení:

Členská schůze ukládá klubům:

- Domácí tým má povinnost zaslat hodnocení trenérů obou zúčastněných družstev na adresu 
mpeterka@cbf.cz nejpozději do dvou hodin po skončení utkání. Hodnocení zápasu může být 
zasláno formou textu nebo audio souboru, nejlépe ve formátu .mp3.

- Dodržovat zákaz vyjadřování se k výkonu rozhodčích do 24 hodin po utkání; případné 
připomínky k výkonu rozhodčích lze zasílat ke Komisi rozhodčích, kopii guvernérovi AŽLK 
Ladislavu Jirsovi

- Vyvarovat se nesportovního vystupování funkcionářů a zástupců klubů. 
 Bude postihováno na horní hranici penalizace dle Disciplinárního řádu AŽLK

- Zlepšit kvalitu internetových přenosů TVCOM. Prověřit kvalitu přenosů, přerušování přenosů.

Ověřit náležitost technického zajištění do 15. 3. 2014

- Opakovaná nedodržení řádů v oblasti oblečení týmu. Dodržovat jednotné oblečení hráček dle
rozpisu ŽBL. Při opakování bude přistoupeno k horní hranici postihu.

- Řešit případné změny termínů telefonickou domluvou s potvrzením v emailu

- Vyjádřit se k možné spolupráci s firmou Perskindol (masérské přípravky)do 20. 3. 2014

na adresu Ladislav.jirsa@gmail.com, s odhadem na množství.

Při zájmu, možnost levnějších nákupů přímo od výrobce.

Ukládá Exekutivě a SŘ ŽBL:

- Přísněji postupovat u neplnění řádů, se zaměřením na technické zápisy a int. Přenosy

- Ověřit a na podkladě hlášení komisařů postihnout kluby neplnící podmínky oblečení.

- Připravit varianty hracího systému pro ročník 2014/2015 s pravděpodobným začátkem
 22. 10. 2014
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Členská schůze bere na vědomí:

- zprávu Exekutivy AŽLK
- zhodnocení povinnosti klubů posílat komentáře trenérů obou klubů
- zhodnocení projektu Hráčských kartiček ŽBL

příprava klubů na nadcházející sezónu do 30. 10. 2014
- vyhlášení ankety Basketbalistka roku
- výzvu k podpoře projektu 3x3
- dohodu o respektování záležitosti přestupů mezi kluby ŽBL
- informace o možnosti střídavého startu dle Rozpisu ŽBL
- plán reprezentace
- zprávu SŘ Zdeňka Ringsmutha o dosavadním průběhu sezony
- akce „Každý koš pomáhá“ bude součástí mužského All-Star game a reprezentačních akcí
- informace marketingového manažera ČBF Martina Drábka: od nové sezony titulární 

partner ŽBL, připravit se na nové marketingové úpravy, pokračování procesu kultivace hal
- ověřit a oživit oblast spolupráce s regionálním rozhlasem
- TV přenosy v České televizi navrhnout případně na neděli odpoledne, případně jiný 

termín
- pro rok 2014 obdrží ŽBL příspěvek 1 mil. Kč od ČBF
- informace generálního sekretáře Michala Konečného o 3x3 (Chance 3x3 Tour, Světová 

tour na Václavském náměstí); o zřízení Komise vrcholového basketbalu mládeže dívek 
s předsedkyní Milenou Moulisovou

- sdělení o konání Valné hromady ČBF 12. 5. 2014 - dojde k úpravě dokumentů,
zajistit účast zástupců klubu,

Usnesení jednomyslně odsouhlaseno na závěr jednání.

Zapsal: Jan Braun
Potvrdil: Ladislav Jirsa

 


