Zápis z jednání VVBOK
Datum: 14.2.2012
Přítomní: R. Koudela, M. Machalínek, J. Pimek, D. Mezihoráková, J. Čechovský, V. Štirba,
H. Kochová, J. Štěpánek, L. Tvarogová
Z. Džuberová, P. Holešínský - omluveni
K. Matyášová - organizační pracovník
Zapsal: R. Koudela
zkratky
BOK – basketbalový oddíl TJ Jiskra Kyjov
VVBOK – výkonný výbor basketbalového oddílu TJ Jiskra Kyjov
OP- organizační pracovník
1. Příští jednání VVBOK se bude konat dne 6.3.2012 v 17:30 hod.
2. VVBOK schválil prozatímní časový harmonogram domácích zápasů na měsíc březen,
duben 2011, s ohledem na vývoj dalších zápasů v nadstavbové části ligových družstev
3. Do konce měsíce ledna 2012 bylo třeba vybrat druhou část členských příspěvků za
basketbalovou sezónu 2011 – 2012. Část příspěvků u některých družstev ještě nebyla
vybrána, resp. nebyly poskytnuty údaje o stavu. Za dokončení výběru a podání informace
odpovídají všichni trenéři a organizační pracovníci družstev.
4. V termínu do 2.3.2012 se uskuteční nábor dětí 1 - 3 tříd všech základních škol v Kyjově.
J. Čechovský
5. Město Kyjov zvažuje změnu správcování městských sportovišť
6. Problém nákupu a dodání dresů pro družstvo mužů – nutno řešit s A.Klimkem
7. Hlášení změn tréninků v době školních prázdnin správci stadionu – R. Koudela
8. Zabezpečení zápisu o utkání a časomíry při mistrovských zápasech. Bude řešeno mimo
jiné i náborem lidí, kteří projeví zájem o tuto práci.
9. VVBOK konstatuje:
a) Odeslána „Žádost o přidělení místnosti v zázemí přístavby pro basketbalové trenéry“
k dnešnímu dni nevyřízeno - město Kyjov - R. Koudela.
b) BOK a JBC Brno bude pořádat i v letošním roce basketbalový kemp, který je určený pro
chlapce a dívky ročníku 1995 a mladší.
YUBASKET kemp se uskuteční v Kyjově ve dvou termínech:
16. 7. – 21. 7. 2012
23. 7. – 28. 7. 2012
Hlavním organizátorem kempu je trenér JBC Brno Vladimir Paunovič.

Všechny informace jsou uvedeny na stránkách WWW.YU-BASKET-CAMP.CZ
c) Žádost všem o dohled nad dodržováním zákazu vstupu hráček,hráčů,diváků - všech osob
do basketbalové haly bez přezutí či použití návleků na boty !
d)Diskuze všech trenérů – družstva pro sezónu 2012-2013

