
ČBF STŘEDNÍ MORAVA                        dne  25.listopadu 2009 
 

Zapsal: Ondřej Zatloukal 1 

Zápis ze spole čné sch ůze výboru ČBF Olomoucký kraj  

a hrací komise oblasti st řední Morava  

Přítomni: Kapl, Rozsíval, Kočara, Remenec, Hůlka, Zatloukal, Fašánek, Miketa, Kubiš, Brádler, 
Fleischmann, Morys  

Omluveni :        Horký, Čoček, Sládek  
 
Program:      

1) kontrola zápisu z 21.října 2009 
2) Mistrovské soutěže 2009/2010 
3) Zpráva disciplinární komise, informace z porady krajů v Nymburku 
4) Zpráva TMK 
5) Různé 
6) Příští schůze  ve středu 16.prosince 2009  od 16.00 na OLKS ČSTV  

1. Kontrola zápisu z 21.října 2009  
2. Mistrovské soutěže 2009 / 2010  

a. Odstoupení družstev ze soutěží :  
• Muži – TJ Slavoj Bruntál – jeho dosavadní výsledky zrušeny, tabulka opravena 
  

b. Odložení utkání  :  
Domluva – pokud to počet hráčů opravdu neumožňuje, sehrát utkání v co nejbližším 
další možném termínu (i v týdnu, po dohodě klubů), omluvenka od lékaře není nutná! 
• u dospělých kategorií - předložit lékařská potvrzení  
• snaha, aby k této situaci vůbec nedošlo, společně vždy najít rozumné řešení 
Výbor upozorňuje kluby, na povinnost v případě odložení utkání dát toto na vědomí 
řídícímu příslušné soutěže, delegačnímu referentovi, rozhodčím utkání a soupeři, všem 
i písemně – emailem také HK ČBF StM (basketbal.olomoucky.kraj@seznam.cz)  !! 
Žádost o přeložení utkání posílá vždy a pouze jen organizační pracovník družstva  

3. Výbor bere na vědomí tresty udělené disciplinární komisí, informaci z porady přednesl        
Kočara – zápis z jednání kluby již obdrželi 

4. V roce 2010 se uskuteční v Olomouci školení trenérů licence C, přesný termín bude 
stanoven do konce ledna 2010, seminář trenérů oblasti bude směřován na body, které 
vyplynuly z dotazníkové akce. 

5. Různé  

– na základě zápisu z porady v Nymburku byly zastaveny práce na přípravě 
nových stránek ČBF Olomoucký kraj, dosavadní náklady vyřeší 
s dodavatelem Rozsíval 

– došlá pošta – zápis č.4 z jednání Krajské rady OLKS ČSTV. 

6. Příští schůze  ve středu 16.prosince 2009  od 16.00 na OLKS ČSTV   


