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Zápis ze spole čné sch ůze výboru ČBF Ol.kraj a Hrací komise oblasti StM 

 
Přítomni:         Kapl, Hůlka, Rozsíval, Zatloukal, Čoček, Miketa, Horký, Kubiš, Remenec, Kočara, 

Brádler, Fleischmann,  Sládek 
 

Omluveni : Fašánek 
 

Program:      
1. Kontrola zápisu z 18.8.2010 
2. Mistrovské soutěže 2010/2011  
3. Nové internetové stránky oblasti 
4. Vyjímky lajnování, dotace 
5. LODM 2010 
6. ČABR StM - seminář rozhodčích 
7. Příští výbor středa 15.září od 16.00 na OLKS 

 
 

1. Kontrola zápisu z 18.8.2010 
• vyžádat u SBT a ČAMB stanoviska k osobní obraně minižactva - zajistí Hůlka - trvá 

 
2. Mistrovské soutěže oblasti StM sezóna 2010/2011  

• soutěž žen proběhne za účasti pouze dvou družstev, SK UP Olomouc B a TJ 
Šumperk, systém soutěže na 3 zápasy, termín jaro 2011 

• z mistrovských soutěží se odhlásila družstva nejmladších minižaček SK UP 
Olomouc B, dorostenky Krnova, U-14 Mohelnice, klubům udělena pořádková 
pokuta 3000,- Kč, viz Vyhlášení mistrovských soutěží oblasti StM, sezóna 
2010/2011- Ad/5. 

• Konečná podoba soutěže OP ml.žákyň známa až po odehrání baráže tj. neděle 
 26.9.2010 odpoledne – zatím postup Kroměříže do ŽL. 
 

3. Nové webové stránky olo.cbf.cz jsou funkční a nic nebrání jejich využívání pro tvorbu 
soupisek a elektronické hlášení utkání, dolaďují se detaily delegace rozhodčích, doplňují 
adresáře rozhodčích, rozesílání delegací a hlášenek, připisování starších hráčů/hráček na 
soupisku, každá soupiska má svůj jedinečný klíč, který musí být dle Rozpisu soutěží 
napsán u každého družstva na zápise o utkání 

 
4. Vyjímky lajnování 

• učiněna vyjímka těm klubům/oddílům, kteří o to požádaly v řádném termínu 
• z ČBF žádné další informace o dotacích nepřišly, viz bod 4 zápisu z 18.8.2010 

 
5. LODM 2010 (22.-25.6.2011) – ředitel soutěže Jaroslav Rozsíval, garant Antonín Kapl, 

hlavní rozhodčí Ivo Dolinek, soutěž bude probíhat ve  SH UP Olomouc (dívky) a ve 
Sportcentru Prostějov (chlapci) – zástupce Emil Remenec, ubytování všech účastníků 
v Olomouci, přeprava vlaky. 
Nutno zajistit: 

• Rozhodčí  - zajistí Kapl 
• Pomocné rozhodčí (zapisovatele a časoměřiče) – zajistí Rozsíval 

 
6. ČABR StM - seminář rozhodčích se konal ve čtvrtek 9.září 2010, všichni účastníci splnili 

podmínky 
 

Příští schůze výboru čtvrtek 21.říjen 2010 od 17.00 hod. na OLKS ČSTV 


