Zápis z členské schůze AŽLK dne 29. 5. 2015
Karlovy Vary
Přítomni: podle prezenční listiny
Řídící schůze: Ladislav Jirsa

Usnesení:

Členská schůze schvaluje:
-

-

úpravu Rozpisu soutěže čl. 2.7.2 na toto znění: Na soupisce ŽBL může být uveden neomezený
počet hostujících hráček mládeže U19 a U17, v zápise o utkání může být uvedeno 5 hráček
těchto věkových kategorií
úpravu Systému soutěže, čl. 5.1: Družstvo ZVVZ USK Praha odehraje základní část pouze
jednokolově, a to všechna utkání na hřištích soupeřů
úpravu Systému soutěže, čl. 5.4.3: Utkání o 3. místo ŽBL se hraje na dvě vítězná utkání
systémem 1-1-1

Členská schůze ukládá Exekutivě:
-

projednat možnosti televizních přenosů
pověření L. Jirsu k jednání s firmou Valosun o podmínkách spolupráce
pokračovat v jednání o partnerovi ŽBL; připravit prezentaci pro kluby po uzavření smlouvy
připravit marketingové podklady podle podmínek smlouvy s partnerem

Členská schůze ukládá klubům:
-

úhradu poplatků do ŽBL v termínu do 25. 6. 2015
ponechat místo na dresech pro novou sezonu pro logo s partnerem ŽBL (levá strana, vrchní
část)
plnění povinnosti lékařských prohlídek hráček; při neplnění dojde k finančním postihům

Členská schůze bere na vědomí:
-

hodnotící zprávu Sportovního ředitele ŽBL Ing. Zdeňka Ringsmutha k uplynulé sezoně
2014/2015
úpravu Rozpisu soutěže č. 2.8: K utkání může nastoupit (být na zápise o utkání) max. 7
zahraničních hráček
informace o zájmu klubů o start v evropských pohárech (Euroliga, Eurocup, CEWL)
žádost guvernéra AŽLK Ladislava Jirsy o podporu mládežnických projektů
vyjádření klubu BLK Slavia Praha v tomto znění: „Slavia protestuje zásadně proti tomuto
systému extraligy, který považuje za naprosto nevhodný a velmi škodlivý pro budoucnost

-

českého ženského basketbalu. Extraliga je tu proto, aby vychovávala reprezentantky
v konkurenčním prostředí a ne proto, aby ustupovala a sloužila privátním zájmům
jednoho špičkového klubu. Sebevětší klubový úspěch jednoho subjektu nemůže být
nadřazen zájmům národní reprezentace. Základem budoucích úspěchů musí být kvalitní
nejvyšší domácí soutěž.“
sdělení o stavu jednání s partnerem ŽBL; situace ohledně plateb nákladů na rozhodčí a
komisaře bude v této souvislosti upřesněna do začátku nového ročníku ŽBL
prezentaci firmy Valosun a jejího produktu Biopron, který bude zdarma distribuován
klubům v rámci bartrové spolupráce

