
BF Olomoucký kraj                       V Olomouci dne  19.ledna 2011 
 

Zapsal: Jaroslav Rozsíval 1

 
Zápis ze spole né sch ze výboru BF Ol.kraj a Hrací komise oblasti StM 

 
ítomni:         Kapl, Ko ara, Remenec, Fašánek, Miketa, Fleischmann, Rozsíval 

 
Omluveni: lka, Kubiš, Zatloukal, Horký, Brádler, Sládek 

 
Program:      

1. Kontrola zápisu z 25.11.2010 
2. Mistrovské sout že 2010/2011  
3. Zápis VV ABR – StM 
4. Zpráva SBT 
5. VH minibasketbalu 
6. Porada  oblastních výbor BF 
7. Stránky BF – hlášení utkání 
8. R zné 

 

1. Kontrola zápisu z 25.11.2010 – schváleno 
 

2. Mistrovské sout že oblasti StM 
 ze sout že se odhlásili dorostenky BC Orlová - pokuta 3.000,- K , viz vyhlášení sout ží 
 v utkání muž .56 zjišt n neoprávn ný start hrá e Sedla íka (BK Lipník ), výsledek na 

išti ponechán, viz S B l.29 (3), družstvo Lipníka bez p iznání bodu, pokuta 500,- K ., 
jmenovaný hrá , trenér a kapitán p edání k D  

 hrací komise schválila pokuty klub m za porušení S B a Rozpisu sout ží, viz Zprávy HK 
 výbor projednal sd lení rozhod ího Svobody k utkáním mladších miniža ek v Prost jov  

a klubu OSK Olomouc k odložení mistrovských utkání nejmladších miniža ek s 
Prost jovem. 

 
3. Zápis VV ABR - StM ze dne 10.ledna 2011 - tento systém ízení mistrovských sout ží není 

uveden v Rozpise pro sezónu 2010/11. Výbor rozhodl, že tento návrh bude zaslán všem 4 
klub m play - off a v p ípad  písemného souhlasu všech  klub  bude t etí rozhod í proplácen z 
prost edk ABR  StM 
 

4. Zpráva SBT: v termínu 13. - 15.kv tna a 20. - 22.kv tna 2011 je p ipraveno školení trenér  
licence C, bližší informace jsou na stránkách BF Ol.kraj ve složce Aktuální zprávy 
(http://olo.cbf.cz/aktualni-zpravy/24.html), kurzu se mohou zú astnit i zájemci starší 16 rok , 
vlastní trenérská licence jim bude vystavena p i dovršení 18 rok . 
 

5. VH minibasketbalu -  v úterý 25.ledna 2011 se uskute ní na BF v Praze mimo ádná volební VH 
od 13.00 hodin. 

 
6. Porady oblastních výbor  20.ledna 2011 v Praze se zú astní Rozsíval. 

 
7. Hlášení utkání - Systém je nastaven tak, že nedovolí klubu zadat jinak než je povoleno tzn. mén  

jak 7 dní (déle jak 28 dní jde zadat do systému kdykoliv, ale hlášenky rozešle systém sám 14 dní 
ed termínem utkání). Od 1.1.2011 je pro elektronické hlášenky systém nastaven tak, že hlášenku 

není možno klubem zadat ani zm nit v dob  7 kalendá ních dn  p ed termínem utkání. V týdnu (7 
kalendá ních dn ) p ed utkáním je nutno zm nu v systému uskute nit prost ednictvím orgánu 
ídícího  sout že.  Oddíly, které nedodrží hlášení, musí zaslat hlášenku emailem a do systému 

zadá vše dle hlášenky ídící orgán, ale za správní poplatek, jak íká Rozpis sout ží – Pozní hlášení 
utkání. 
 

8. Dopis z BF, žádající podporu oblastních výbor  p i p íprav  LODM 2011, která se uskute ní v 
Olomouckém kraji v termínu 21.- 26. ervna 2011. 


