
ČBF Olomoucký kraj                        dne  20.červen 2012 

Zapsal: Jaroslav Rozsíval  Příští jednání výboru, začátek srpna 2012,  
pozvánky budou rozeslány el. poštou                                                                              

 

 
 

Zápis ze spole čné sch ůze výboru ČBF Ol.kraj a Hrací komise  
oblasti StM ze dne 20. června 2012 

 
Přítomni:         Kapl, Remenec, Miketa, Zatloukal, Kubiš, Kočara, Fašánek, Sládek, Rozsíval 
Omluveni:       Hůlka, Brádler, 
Program:     

1. Kontrola zápisu z 23. 5. 2012 
2. Mistrovské soutěže 2012/2013 
3. Školení trenérů, rozhodčích 
4. Disciplinární komise k utkání OP žen č. 17 
5. Různé – soustředění krajských výběru ročníku 98, 99, informace z VH OLKO  ČSTV, VH 
ČBF Ol.kraj, aktiv klubů oblasti StM, odměny funkcionářům  

 

1. Kontrola zápisu z 23. 5. 2012 – schváleno 
 

2. Mistrovské soutěže oblasti StM 
Výbor schválil hrací komisi připravený návrh na systémy a organizaci mistrovských soutěží 
2012 / 2013, o konečné podobě pak rozhodne aktiv klubů. 
 

3.  
� V termínech 1. - 3. června a 8. - 9. června se uskutečnilo školení trenérů licence C, 

celý kurz úspěšně absolvovalo 25 uchazečů a další 2 splnili předepsanou zkoušku 
dle Trenérského řádu ČBF, článku 3d, v jeho rámci proběhl seminář trenérů mini, 
zařazený do podmínek pro obnovení trenérské licence za účasti 86 trenérů, z 
nichž 7 bylo ze Slovenska, kde podobné semináře nejsou pro trenéry této 
kategorie organizovány, z jich strany bylo konstatováno, že pokud se seminář 
uskuteční i v roce 2013, bude jejich účast mnohem vyšší. Trenérům, kterým končí 
platnost licencí 30. 6. 2012 a zaslaly, na účet oblasti StM licenční poplatek ve výši 
stanoveném Trenérským řádem ČBF do 15. června 2012, byly tyto licence 
následně v Praze na ČBF obnoveny. 

� ČABR – StM uspořádal v termínu 15. - 17 června školení rozhodčích 3. třídy, za 
účasti 8 uchazečů, z nichž 7 bylo z naší oblasti a 1 ze SM 
 

4. Předseda DK Fašánek podal zprávu o udělených trestech v souvislosti s neoprávněnými 
starty hráček v mistrovském utkání žen č. 17. Poplatek za DŘ doposud neuhradili hráčky 
Plášková a Theimerová z SK UP Olomouc, obě hráčky mají zastavenu závodní činnost, 
stejně jako asistent trenérky SK UP Jiří Fanta zastaven výkon funkce asistenta trenéra do 
doby uhrazení finančního plnění. 
 

5.  
� V sobotu 16. června se uskutečnilo ve SH UP Olomouc úvodní soustředění 

krajského výběru chlapců a dívek ročníků narození 98, 99 za účasti 19 dívek a 14 
hochů. 

� O VH OLKS ČSTV 28. května 2012 podal zprávu Rozsíval. 
� Valná hromada ČBF Ol. kraj, která bude následovat od 17,00 hod. a po ukončení 

VH se uskuteční aktiv klubů k novým mistrovským soutěžím, je organizačně 
připravena. 

� Výbor schválil finanční odměny ve výši 10.000,- Kč O. Sládkovi za vedení 
webových stránek oblasti a J. Rozsívalovi za řízení mistrovských soutěží, 3.000,- 
Kč K. Hůlkovi za přípravu a organizaci školení trenérů licence C a semináře 
trenérů minibasketbalu 

� Z ČBF výbor obdržel materiál Oblastní organizační směrnice k ustavujícímu 
zasedání oblastního výboru, materiál bude rovněž předložen VH 


