Zápis z jednání VVBOK
Datum: 24.3.2011
Přítomní: R. Koudela, M. Machalínek, J. Pimek, Z. Džuberová
P. Holešínský - omluven
K. Matyášová - organizační pracovník
Hosté: D.Mezihoráková, J.Jedovnická, L.Tvarogová, T.Čada, A.Klimek, V. Štirba, R.
Mezihorák
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 7.4.2011 v 17:00 hod.
2. VVBOK schválil prozatímní časový harmonogram domácích zápasů na měsíc duben 2011,
s ohledem na vývoj dalších zápasů nadstavbové části ligových družstev
3. VVBOK po dohodě se všemi trenéry jednotlivých družstev schválil návrh 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
Další soutěže oddílu – Oblastní přebory Jihomoravského kraje budou řešeny po sezóně
2010/2011 i s ohledem na výsledky ligových družstev, počet dětí, trenéry, finance atd.
4. VVBOK odsouhlasil pro sezónu 2011/2012 termíny zaplacení členských příspěvků:
1. splátka do 30.9.2011
2. splátka do 31.1.2012
VVBOK s ohledem na problémy s placením členských příspěvků v letošním roce odsouhlasil
pro všechny družstva BOK:
V případě nezaplacení 1. splátky tj. do 30.9.2011 bude hráč následně dočasně vyloučen
z trénování a účasti na soutěžních zápasech do doby zaplacení členského příspěvku!
Výše členských příspěvků pro sezónu 2011/2012 bude stanovena po sezóně 2010/2011.
5. V druhé části jednání VVBOK se uskutečnila schůzka s trenéry a funkcionáři BOK a bylo
konstatováno, navrhováno, připomínkováno:

Všichni trenéři jednotlivých družstev zhodnotili jarní část basketbalové sezóny 2010-2011.
D. Mezihoráková – Z grantu z rozpočtu města Kyjov na podporu obecně prospěšných prací
BOK pro rok 2011 obdrží 180 tis. Kč. Je třeba zpracovat roční zprávu pro další prezentaci
BOK, která bude předložena starostovi města za účelem získání dalších finančních
prostředků.
Za VVBOK zabezpečí R.Koudela,M. Machalínek.
V.Štirba – 15. – 17.4.2011 v hale BOK Turnaj mužů
OP bere na vědomí.
A.Klimek – navrhuje častější prezentaci klubu u rodičů hráčů a hráček za účelem získání
finančních prostředků – sponzorských darů.
VVBOK bere připomínku na vědomí.
Zúčastnění vzali na vědomí zrušení tréninků na Gymnáziu a dohodli se
pátečního rozpisu a to následovně:
Pátek : 17:30 – 19:00 U16+U18
19:00 – 20:30 ženy
20:30 - 22:00 muži

na změně

