Zápis z jednání VVBOK

datum: 5.3.2013
přítomní: T.Čada, M.Machalínek, L.Šebesta, D.Mezihoráková; R.Koudela
zapsal: T.Čada
zkratky
BOK - basketbalový oddíl Kyjov
VVBOK - výkonný výbor basketbalového oddílu Kyjov
OP - organizační pracovník

1) Příští jednání se bude konat v dubnu, termín upřesní T.Čada.
2) M.Machalínek krátce informoval o stavu financí a příspěvků. T.Čada provede kontrolu výběrů
příspěvků.

3) VVBOK vítá schválení příspěvku města pro BOK.
4) VVBOK schválil pořízení nové tiskárny ze sponzorských prostředků. T.Čada zajistí náhradní
náplň.
5) VVBOK vítá přidělení místnosti po MSK pro trenéry BOK. T.Čada rozešle info všem trenérům,
zodpovědný R.Sivák. M.Machalínek zajistí (související) změny v kanceláři TJ.

6) Školení trenérů proběhne 25.-26.5. a 1.-2.6. Garant D.Mezihoráková. T.Čada zveřejní info na
www.

7) VVBOK schválil pořádání turnaje v září. M.Machalínek zodpovídá za organizaci.

8) VVBOK schválil pořádání dalšího ročníku YUBASKET kampu v červenci. Pořadatelství bude
v režii BOK. T.Čada požádá město Kyjov o finanční pomoc.

9) VVBOK informován o situaci v týmu žen (zúžení kádru), varianta odhlášení ze soutěže zatím
nehrozí.

10) VVBOK zdůrazňuje nutnost informování o všech přestupech a hostování v únoru včas tak, aby
schválení prošlo celým VVBOK.

11) VVBOK informován o situaci v týmech dívek U14 a U17. VVBOK schválil prioritu na udržení ligy
U17.

12) VVBOK schválil účast na dotačnim titulu z kraje. L.Šebesta zodpovědný za podání žádosti.

13) VVBOK schválil pořádání náborů v květnu. Detaily a plán na přístím jednání za účasti D.Pecky.

14) R.Koudela zajistí nové tabule (u vchodu do haly) pro umístění soupisek a fotografií týmů.
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15) L.Šebesta se jako zástupce BOK zúčastní Jednání sportovních klubů se zástupci města dne 20.3.

16) T.Čada zajistí kameru pro přenos zápasů bez spolupráce s GTnet.

17) T.Čada projedná s městským odborem požadavek na umístění a design skříně pro poháry.

