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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 9 a 25.března  
2)       Mistrovské soutěže 2009/2010  
3)       Zpráva TMK  
4)       Zpráva z porady zástupců krajských svazů  
5)       Informace o školení rozhodčích 3.třídy  
6)       Informace o VH ČBF, OLKS ČSTV, ČBF Ol.kraj  

 
 

1. Kontrola zápisu  -  úkoly, dané zápisy byly splněny 
 
2.      Mistrovské soutěže 2009 / 2010 
 

a)   schváleni vítězové jednotlivých kategorií, Rozsíval nahlásí na ČAMB postupující  na 
Festivaly a Národní finále minižactva 

 
b)  poslední termín k sehrání odložených mistrovských utkání je 8.-9.5.2010, jedná se o 

utkání starších minižaček Kroměříž – FM a mladších minižáků Bruntál – Zlín 
 
c)  Výbor se zabýval i přípravou Vyhlášení mistrovských soutěží oblasti StM, sezóny 

2010/11 a rozhodl o navýšení členských příspěvků ČBF, viz bod 4 zápisu z 25.3.2010 
 
d)  STK ČBF vypsala pro sezonu 2010/11 republikové kvalifikace o ligu U 18, U 16, 

starších a mladších dorostenek, klubům tato informace byla již zaslána 
 

3     Zpráva TMK  
• školení trenérů licence C je připraveno od pátku 14.5 – do neděle 30.5.2010 

v prostorách SH UP Olomouc, doposud přihlášeno 20 uchazečů 
• 5.-6.června pak proběhne v SH UP seminář trenérů Olympijské solidarity, jako lektoři 

vystoupí Michal Ježdík,František Rón, Miroslav Volejník a zahraniční lektor 
nominovaný FIBA. 

• 22.5 v Brně a 23.5. v  Praze pak semináře Michaela Holtona, tyto informace jsou 
k nalezení na stránkách ČBF. 

 
4.  Rozsíval přednesl informace z porady vedení OLKS ČSTV a zástupců krajských svazů, 

které se uskutečnilo 29.března v Olomouci, mimo jiné zde zazněla informace o přípravě 
5.LODM v Olomouckém kraji v roce 2011, basketbal se odehraje v kategorii hochů a 
dívek, předpokládá se ročník 1996 a mladší, hoši v Prostějově, dívky v Olomouci. Výbor 
schválil další působení trenérů Horkého a Zatloukala u družstva dívek, chlapce povedou 
Růžička L. a Pekárek. Rozsíval požádá o interní grant na zabezpečení přípravy obou 
výběrů ještě v letošním roce. 
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 5.  Školení rozhodčích 3.třídy se uskuteční v Ostravě v termínu 29.-30.5.2010, případné 

přihlášky zasílejte  na Mgr.Petr Opletal, opletal@zsjugoslavska.cz    
   

6.   VH ČBF se uskuteční v sobotu 24.dubna, delegátem za ČBF Ol.kraj jmenován 
Rozsíval, který se také zúčastní VH OLKS ČSTV v pondělí 10.května v Olomouci, příští 
společná schůze výboru ČBF Ol.kraj, hrací komise oblasti StM a Krajské dozorčí rady se 
uskuteční ve středu 19.května 2010 od 16.00 na OLKS ČSTV  

                      


