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Zápis č. 16 - zasedání Výboru ČBF oblast Střední Morava 

dne 14. srpna 2019 v Olomouci 
 
 

Přítomni: Remenec, Fašánek, Sládek, Schmid, Miketa – DOK, Rozsíval – sekretář 

Omluveni: Hůlka, Čoček – DOK 

                         

Program:       
1. Kontrola zápisu č. 15 ze dne 14. 6. 2019 
2. Mistrovské soutěže oblasti Střední Moravy 2019/2020 
3. VH ČBF STM - Organizační zajištění VH oblasti StM 4. září 2019 
4. Příští schůze výboru – termín bude upřesněn – pozvánka bude rozeslána emailem 

 
1. K zápisu č. 15 nebyly podány písemné připomínky, zápis č. 15 schválen. 

 
 
 

2.   Mistrovské soutěže: 
 Kluby oblasti stále nedodržují soutěžní řády a Vyhlášení soutěží a hlásí se do jiných 

oblastí přestože Hrací komise přistupuje k požadavkům klubů velmi citlivě a v případě 
potřeby spolupracuje s okolními oblastmi. 

 Výbor schválil zprávu hrací komise 
 Schválena Termínová listina sezóny 2019/20 

 Hrací komise zpracuje Rozpis mistrovských soutěží oblasti, bude předložen výboru 
oblasti ke schválení koncem srpna 2019 

 Oblast StM bude řídit 2 skupiny NRL, U15 dívek a U15 chlapců (po dohodě s oblastí 
SM budou soutěže od ledna pokračovat ve spojených soutěžích, družstva budou 
rozdělena dle umístění po základní části), kde po rozhodnutí Výboru ČBF nelze hrát 
polským systémem – 2 utkání v jednom dni 

 Vzhledem k počtu 6 přihlášených družstev U13 chlapců do kvalifikace byla tato 
z důvodu termínových kolizí zrušena a budou se započítávat výsledky ze vzájemných 
utkání z mistrovské soutěže při dodržení Pravidel minibasketbalu a podmínek Vyhlášení 
mistrovských soutěží 2019/2020 (utkání mezi družstvy kategorie U13 se hrají dle 
platných pravidel minibasketbalu. Utkání mezi U13 a U14, popř. mezi U14 se hrají dle 
pravidel Pasarele s míči č.5). 

 Systémy soutěží jsou umístěny na webových stránkách u jednotlivých kategorií vyjma 
NRL. 

 
 

3. VH oblasti ČBF StM - seznámení sekretářem se stavem přípravy VH. 

Výbor pověřil řízením VH sekretáře Jaroslava Rozsívala. 
Pozvánky rozeslány 31. července 2019. 
Podklady umístěny na webu oblasti. 

 
 

4. Příští schůze výboru – termín bude upřesněn – pozvánka bude rozeslána emailem. 
 

Schválil:     Emil Remenec, předseda   
Zapsal:   Jaroslav Rozsíval, sekretář 


