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Zápis ze společné schůze výboru ČBF Ol.kraj a Hrací komise oblasti StM 
 
Přítomni:         Kapl, Kočara, Remenec, Miketa, Zatloukal, Horký, Rozsíval 
 
Omluveni: Hůlka, Kubiš, Brádler, Sládek, Fašánek 

 
Program:     

1. Kontrola zápisu z 9.11.2011 
2. Mistrovské soutěže 2011/2012 
3. Zápis VV ČABR – StM 
4. Informace z Celostátní konference SBT 
5. Informace z Krajské rady OLKS ČSTV 

 

1. Kontrola zápisu z 9. 11. 2011 – schváleno 
 

2. Mistrovské soutěže oblasti StM 
o Výbor vzal na vědomí zprávu hrací komise o průběhu mistrovských soutěží sezóny 2011/12: 

• Muži – k dohrání 1. poloviny soutěže chybí sehrát 2 mistrovská utkání 
• ženy – chybí výsledek utkání Hranice – UP B 
• U 13 hoši – v termínu 16. – 17.12. poslední 2. kolo podzimní části soutěže 
• U 13 dívky – 1. polovina soutěže odehrána 
• U 12 hoši – soutěž, viz stránky ČBF Ol.kraj 
• U 12 dívky – soutěž, viz stránky ČBF Ol.kraj 
• U 11 spol. soutěž, viz stránky ČBF Ol.kraj, v mistrovském  utkání U 11 byl opraven 

výsledek utkání č.44., kdy benevolencí rozhodčích byla zjištěna chyba ve vedení 
zápisu, postup rozhodčích byl předán k projednání v ČABR StM. 
 

o Hrací komise schválila pokuty klubům za porušení SŘB a Rozpisu soutěží, viz Zprávy HK 
 

o Výbor žádá kluby, aby v 2. polovině mistrovských soutěží prováděli ve všech soutěžích 
hodnocení rozhodčích známkami 1 až 4 s tím, že mohou využít v hodnocení i půl bodu, 
např. 1.5, případně i uváděli technický zápis z utkání. 
 

3. Zápis VV ČABR - StM ze dne 30. listopadu 2011 byl vzat na vědomí. 
 

4. Zpráva SBT 
 
o v pondělí 12. prosince 2011 proběhla v Praze na ČBF Celostátní konference SBT, která se 

zabývala činností SCM a otázkami omluv u reprezentačních akcí, bližší informace na 
stránkách republikového SBT. 

 
o Výbor žádá kluby, aby nahlásili případné zájemce na školení trenérů licence C v roce 2012. 

Školení se uskuteční pouze v případě zájmu nejméně 10 uchazečů, kurzu se mohou zúčastnit 
i zájemci starší 16 roků, vlastní trenérská licence jim bude vystavena při dovršení 18 roků.  
Termín:  15. 2. 2012 
 

o Výbor pověřuje K. Hůlku přípravou celostátního semináře trenérů minibasketbalu a stanovení 
termínu jeho konání po konzultaci s výborem ČAMB. 

         
5. Na vědomí vzat zápis z  Krajské rady OLKS ČSTV a Rozsíval byl pověřen k  jednání o 

prodloužení smlouvy o součinnosti. 
 

Výbor ČBF Ol.kraj děkuje všem klubům v mistrovských soutěžích sezóny 2011/2012 za 
doposud bezproblémový průběh a přeje hodně sportovních úspěchů v kalendářním roce 
2012.  

 


