Zápis z jednání VVBOK
Datum: 24.2.2011
Přítomní: R. Koudela, M. Machalínek, J. Pimek, P. Holešínský
Z. Džuberová - omluvena
K. Matyášová - organizační pracovník
T.Čada
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 24.3.2011 v 17:00 hod.
2. VVBOK schválil prozatímní časový harmonogram domácích zápasů na měsíc březen
2011, s ohledem na vývoj dalších zápasů nadstavbové části ligových družstev
3. VVBOK obdržel od ČBF „Uspořádání věkových kategorií a republikových soutěží mládeže
od sezóny 2011/12“
Návrh BOK republikových mládežnických soutěží pro sezónu 2011/12:
Chlapecké kategorie
Junioři U19 (ročník 1993,1994) – dorostenecká liga
Kadeti U17 (ročník 1995,1996) – dorostenecká liga
Mladší žáci U14 (ročník 1998) - liga
Dívčí kategorie
Mladší dorostenky (ročník 1995,1996) – dorostenecká liga
Starší žákyně (ročník 1997) - liga
Mladší žákyně (ročník 1998) - liga
VVBOK s ohledem na výše uvedené pozve na další výbor všechny trenéry BOK
4. VVBOK obdržel od ČBF návrh na vytvoření soutěže „Český pohár mládeže“pro kategorie
chlapců a dívek U17 a U19 (starší a mladší dorostenky)
Stanovisko VVBOK : Zúčastníme se s připomínkou. – M.Machalínek
5. Rekonstrukce basketbalové haly –„Investiční program ČSTV na rok 2011 - státní program
MŠMT 233510“. BOK k dnešnímu dni neobdržel žádné stanovisko ve věci schválení dotace,
proto písemně dožádá MŠMT o vyjádření – J.Pimek
6. Do konce měsíce února 2011 je třeba vybrat druhou část členských příspěvků za
basketbalovou sezónu 2010 – 2011. Všichni trenéři a organizační pracovníci. Diskuze o výši
příspěvků pro sezónu 2011-2012.

7. Dne 27.1.2011 se uskutečnil basketbalový turnaj 1 - 3 tříd všech základních škol
v Kyjově. Akci je nutno s ohledem na nábor dětí zopakovat ještě na konci školního roku
květen – červen 2011
8. VVBOK konstatuje:
a) „Žádost o poskytnutí grantu z rozpočtu města Kyjova na podporu obecně prospěšných
činností pro rok 2011“podána v termínu - M. Machalínek.
b) Dne 23.2.2011 Okresní sdružení ČSTV při vyhlášení ankety „Nejúspěšnější sportovec
okresu Hodonín 2010“ ocenilo i basketbalové družstvo chlapců kategorie U16 - vítěz
oblastního přeboru, účastník ligy U18, trenér Mgr. R.Sivák
c) Do ankety „Nejlepší sportovec Kyjova za rok 2010“ VVBOK navrhne:
do kategorie žáci:L. Svobodová, dorost:M. Jedovnický, družstvo:starší zákyně
do kategorie „Uznání za zásluhy pro rozvoj sportu v Kyjově“ : Mgr. R.Sivák
do kategorie „Sportovní akce“ : turnaj TUBANAK 2010
d) Basketbalový klub SKB Proton Zlín a BOK uzavřeli dodatek ke „Smlouvě o spolupráci“
e) 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:
18. 7. – 24. 7. 2011
25. 7. – 31. 7. 2011
Hlavním organizátorem kempu je trenér JBC Brno Vladimir Paunovič

