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Zápis č. 17 - zasedání Výboru ČBF oblast Střední Morava 

dne 13. listopadu 2019 v Prostějově 
 

Přítomni: Remenec, Sládek, Schmid, Rozsíval – sekretář 

Omluveni: Fašánek, Hůlka, Čoček – DOK, Miketa – DOK, 

                         

Program:       
1. Kontrola zápisu č. 16 ze dne 14. 8. 2019 
2. Mistrovské soutěže oblasti Střední Moravy 2019/2020 
3. VH ČBF STM – 4. září 2019 
4. Návrh sportovců a kolektivů za rok 2019 
5. Příští schůze výboru – úterý 10. prosince 2019 od 16.00 v restauraci Jízdárna Olomouc 

 

1. K zápisu č. 16 nebyly podány písemné připomínky, zápis č. 16 schválen. 
 

2.   Mistrovské soutěže: 
 Výbor schválil zprávu hrací komise 
 Výbor schválil potvrzení svého rozhodnutí ohledně, mistrovské soutěže minižáků U 13, kde 

vzhledem k počtu 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). 
Rozhodnutím VH oblasti byly osloveni účastníci soutěže k revokaci rozhodnutí, které v poměru 
2 pro návrh – 4 proti, což bylo potvrzeno výborem oblasti před zahájením soutěže „ per rollam“. 

 Ze soutěže U 12 hochů se pro nedostatek hráčů odhlásil Basketbal Olomouc – udělena pokuta dle 
podmínek Vyhlášení mistrovských soutěží. 

 Výbor nevyhověl žádosti SKB Zlín k dodatečnému zařazení do kvalifikace U 11 hochů 
 Hrací komise upozorňuje organizační pracovníky na dodržování ukládání zápisů o utkání dle 

podmínek v Rozpisu soutěží: 
Naskenovaný barevný originál zápisu je povinen uložit do autorizované sekce service.cbf.cz 
(Utkání –> Statistiky -> Vložení souboru TZ) nejpozději první pracovní den po utkání.  
Zápisy je nutné skenovat do formátu pdf (jiný není přípustný).  
Velikost souboru nesmí přesáhnout max. 1 MB a dokument musí být čitelný!  
Každý jednotlivý originál bude před odesláním (uložením) přejmenován: Číslo utkání dle rozpisu 
soutěží a kategorie. V případě, že zpráva rozhodčích je napsána na druhé straně rozpisu musí 
být sken oboustranný a odeslán/uložen jako jeden dokument. 
 

3. VH ČBF STM 
 se uskutečnila 4. září 2019 
 jedním z bodů Usnesení byla i výše uvedená žádost o revokaci rozhodnutí zrušení kvalifikace 

v kategorii minižáků U13 
 dokumenty k zápisu do Spolkového rejstříku jsou připraveny a budou předány 14. 11. 2019 k zápisu 

v Praze – odpovídá Sládek, Rozsíval 
 

4. OLKO ČUS – žádost o navržení sportovců a kolektivů za rok 2019 
Výbor oblasti navrhuje k ocenění Lukáše Palyzu a kolektiv BK Olomoucko. 
 

5. Příští schůze výboru – úterý 10. prosince 2019 od 16.00 hod. v restauraci Jízdárna Olomouc. 
 

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


