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Zápis ze spole čné sch ůze výboru ČBF Ol.kraj a Hrací komise oblasti StM 
 
Přítomni:         Kapl, Remenec, Miketa, Zatloukal, Kubiš, Hůlka, Sládek Rozsíval 
Omluveni: Kočara, Brádler, Fašánek 
Program:     

1. Kontrola zápisu z 29. 3. 2012 
2. Mistrovské soutěže 2011/2012, příprava na vyhlášení sezóny 2012/13 
3. Školení trenérů a seminář 
4. Školení rozhodčích 
5. Interní grant OLKS ČSTV 
6. Různé 

 

1. Kontrola zápisu z 29. 3. 2012 – schváleno 
2. Mistrovské soutěže oblasti StM 

o Výbor vzal na vědomí zprávu hrací komise o průběhu mistrovských soutěží sezóny 2011/12: 
• Muži – poslední 2 utkání play – off 
• ostatní soutěže ukončeny 
• nebyla sehrána 2 x odložená utkání U 13 hochů Šumperk – Zlín, utkání 

skrečováno 2 x 20 : 0 bez přiznání bodu Zlínu 
• U 13 dívky – TJ OP Prostějov postoupil  z předkola MR z 1. místa do finále, které 

proběhne ve dnech 11. - 13. kvěřna 2012 v Prostějově, dívky SK UP Olomouc se 
umístili ve své skupině na  4.místě a budou startovat v NF 

• Vítěz U 13 hochů Kroměříž – startuje v předkole MR, v případě jeho postupu do 
finále získávají právo účasti v Národním finále 2 družstva, 2. v pořadí SK UP – 
BCM Olomouc i 3. BK Prostějov 

o Hrací komise schválila pokuty klubům za porušení SŘB a Rozpisu soutěží, viz Zprávy HK 
o Výbor pověřil hrací komisi přípravou vyhlášení mistrovských soutěží 2012/13. 

 
3. Je připraveno školení trenérů licence C, je přihlášen dostatečný počet uchazečů, v jeho rámci 

proběhne seminář trenérů mini, zařazený do podmínek pro obnovení trenérské licence, bližší 
informace na stránkách SBT oblasti. 
 

4. ČABR – StM uspořádá v červnu školení rozhodčích 3. třídy, zájemci se mohou hlásit na 
emailovou adresu Ivo.Dolinek@seznam.cz, na které obdrží i potřebné informace. 
 

5. Výbor rozhodl požádat OLKS ČSTV o zařazení do jeho grantového programu a uskutečnit úvodní 
soustředění nových krajských výběrů ročníku 98 a mladší pravděpodobně v termínu 16. června 
2012, po ukončení kvalifikací o ŽL, bližší informace budou podány na květnovém jednání výboru 
 

6. Různé: 
a) Rozsíval podal výboru zprávu o své účasti na poradě oblastí 3. dubna v Praze, která řešila: 

• právní postavení oblastí 
• možnosti při získávání finančních prostředků od obcí při změně loterijního zákona 
• nákladovost nově utvořených divizí, které nenaplnili očekávání zúčastněných 
• programy ČAMB v instalaci stahovacích košů 
• propagaci basketu 3 na 3 převážně v oblasti školního sportu 
• usnesení VH ČBF z 23. dubna v Praze, je umístěno na republikových stránkách ČBF 

v sekci Valná hromada 
b) delegát na VH OLKS ČSTV 28. května bude jmenován na schůzi výboru 23. května 2012 
c) návrh konání Valné hromady oblasti StM ve středu 20.června 2012 a po ní proběhne aktiv klubů 

k novým mistrovským soutěžím 
d) Výbor vyslovil svou nespokojenost s prací disciplinárního orgánu a uložil I. Fašánkovi ukončit 

disciplinární řízení ve věci neoprávněných startů hráček v mistrovském utkání OP žen č. 17 do 
30.dubna 2012 


