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

 
Program:     

1. Kontrola zápisu z 15. 12. 2012 
2. Mistrovské soutěže 2011/2012 
3. VH ČAMB 
4. Rozpočet 2012 
5. Smlouva o součinnosti s  OLKS ČSTV 
6. Školení trenérů licence C v roce 2012 
7. Příprava celostátního semináře trenérů minibasketbalu 

 

1. Kontrola zápisu z 15.12. 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 odehrát utkání č.50 SK UP BCM 
Olomouc B – TJ Šumperk B, stanoven termín pátek 2.března 2012, pokud nedojde 
mezi kluby k jiné dohodě. 

• ženy – odehrána 1. polovina soutěže 
• U 13 hoši – v utkáních č.69, 70 neoprávněný start hráče v družstvu BCM Olomouc, 

obě utkání skrečována s výsledkem 20 : 0  bez přiznání bodu pro družstvo BCM, 
uložena pořádková pokuta, trenér družstva předán k DŘ. 

• U 13 dívky – probíhá 2. polovina soutěže  
• U 12 hoši  – probíhá 2. polovina soutěže 
• U 12 dívky – v utkání č.51 byla kontrolou zápisu zjištěna závažná chyba, přímo 

ovlivňující konečný výsledek utkání. Výbor rozhodl, že pokud tento výsledek bude 
mít vliv na celkové umístění obou družstev v mistrovské soutěži, bude nařízeno 
opakování utkání na náklady výboru. 

• U 11 spol. soutěž, probíhá 2. polovina soutěže 
 

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

3. V úterý 31. ledna se uskuteční v Pardubicích Valná hromada minibasketbalu, pozvánka byla 
klubům zaslána, výbor rozhodl, že bude delegátům proplaceno jízdné hromadným dopravním 
prostředkem po předložení zpáteční jízdenky – týká se pouze delegátů z klubů přihlášených do 
mistrovských soutěží oblasti StM, sezóny 2011/12 
 

4. Rozpočet na rok 2012 byl zpracován dle požadavku ČBF v rozmezí roku 2011. 
 

5. Rozsíval byl pověřen k  jednání o prodloužení smlouvy o součinnosti. Po dohodě se sekretářem 
OLKS ČSTV proběhne další jednání po VH ČSTV, která se uskuteční v sobotu 28. ledna 2012. 
 

6. 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 

 
7. Výbor pověřuje K. Hůlku přípravou celostátního semináře trenérů minibasketbalu a stanovení 

termínu jeho konání po konzultaci s výborem ČAMB. 
         


