
ČBF STŘEDNÍ MORAVA                             dne  9. listopadu 2011 
 

Zapsal: Jaroslav Rozsíval            PŘÍŠTÍ SCHŮZE:    14.12.2011 1

Schůze výboru  ČBF Olomoucký kraj 

Přítomni: Kapl, Kočara, Miketa, Remenec, Horký, Rozsíval 

Omluveni :  Hůlka, Kubiš, Sládek, Zatloukal, Brádler 

Program:             
1) Kontrola zápisu z 22 .9.2011 
2) Mistrovské soutěže oblasti StM 
3) Ekonomika, různé 
4) Příští schůze výboru   –   středa 14.12.2011 od 16,00 hod. na OLKS ČSTV 

  
1. Kontrola zápisu z 22.9.2011 - schváleno 

2. Mistrovské soutěže oblasti StM 

 v mistrovských soutěží U 13 dívek byly upraveny výsledky utkání č.11, 12 a U 12 

utkání č.5, 6 kde byly zjištěny nesrovnalosti ve vedení zápisu. Postup rozhodčích 

byl předán k projednání ČABR – StM. 

 V soutěži u 13 dívek byl Hrací komisí stanoven 17. listopad jako náhradní termín 

odložených utkání č.1, 2. Kluby se však dohodly na termínu 9.12.2011, pokud 

v tomto termínu nebudou utkání sehrána, Hrací komise bude postupovat ve 

smyslu SŘB článku 22 

 Hrací komise schválila pokuty za porušení SŘB a Rozpis soutěží, viz Zprávy HK 

 Hlášení utkání – Systém je nastaven tak, že nedovolí klubu zadat jinak než je 

povoleno tzn. méně jak 7 dní (déle jak 28 dní jde zadat do systému kdykoliv, ale 

hlášenky systém rozešle sám 14 dní před termínem utkání). Od 1.1.2011 je pro 

elektronické hlášenky systém nastaven tak, že hlášenku není možno klubem zadat 

ani změnit v době 7 kalendářních dnů před termínem utkání. V týdnu (7 

kalendářních dnů) před utkáním je nutno změnu v systému uskutečnit 

prostřednictvím orgánu řídícího soutěže. Oddíly – kluby, které nedodrží hlášení, 

musí zaslat hlášenku emailem a do systému zadá vše dle hlášenky řídící orgán, ale 

za správní poplatek, jak říká Rozpis soutěží – Pozdní hlášení utkání. 

3. Zůstatek finančních prostředků k 1.11.2011 činil 90.513,- Kč, byl realizován nákup 2 

kusů notebooků pro webmastera a předsedu Hrací komise. Rozsíval ve spolupráci 

s ing. Slanařovou zajistí podepsání dohod o výpůjčce. Celostátní konference SBT se 

uskuteční v pondělí 12.12.2011 od 12,00 hod. v Praze na ČBF, delegátem určen 

Hůlka, případní další zájemci se spojí s Rozsívalem za účelem zajištění dopravního 

prostředku. 


