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Zápis č. 20 ze zasedání Výboru ČBF oblast Střední Morava ze dne 18. prosince 2014  
 
Přítomni:         Remenec, Schmid, Miketa, Hůlka, Horký, Fašánek, Novák – ČABR StM,  

Rozsíval – sekretář  
Omluveni: Sládek, Krhovský, Zatloukal                                                                                                      
 
Program:       

1. Kontrola zápisu č. 19 ze dne 30. října 2014 
2. Mistrovské soutěže oblasti Střední Moravy 
3. Projekt regionálních výběrů KBDM 
4. Regionální seminář SBT 15. 12. 2014 
5. Příští schůze výboru 

____________________________________________________________________ 
                      
1. K zápisu č. 19 nebyly podány písemné připomínky, zápis č. 19 schválen 

 
2. Výbor projednal a schválil: 

• schválil zprávu hrací komise za období od 30. října do 17. prosince 2014 
• schválil návrh soutěže 3 x 3 pro kategorii U 13 formou turnaje ve SH UP Olomouc dle 

volné kapacity haly buď 11. - 12. nebo 18. - 19. dubna 2015 a uložil sekretáři projednat 
pronájem haly do příštího jednání výboru 

• Výbor projednal námitky TBS Přerov k DCH při utkání OP I mužů č. 29 a jmenoval 
k projednání disciplinární orgán ve složení Rozsíval, Remenec, Novák, když  Fašánek a 
Kočara byli z projednání pro podjatost uvolněni 

• Výbor se zabýval stížnostmi klubů na delegace rozhodčích a uložil ČABR – StM věnovat 
více pozornosti delegacím a předložit výboru ke schválení listinu rozhodčích pro řízení 
mistrovských utkání OP mužů a zda ČABR pracuje se známkami hodnocení klubů 

• Výbor schválil žádost TJ Sigma Hranice k odehrání mistrovského utkání OP II mužů 
v Odrách při podmínce zaslání evidenční karty hřiště ke schválení hrací komisí 
                                                                                    

3. Výbor byl seznámen s projektem KBDM regionální výběry chlapců a dívek do 14 let a 
vyslovil nespokojenost se zařazením oblasti do společného celku s oblastí Severní Morava a 
žádá KBDM o změnu v projektu a samostatný výběr pouze oblasti Střední Morava. 
 

4. Regionální seminář SBT se uskutečnil v pondělí 15. prosince 2014 ve SH UP Olomouc za 
účasti více jak 100 trenérů. 

 
5. Příští výbor v únoru ve Zlíně 

 
 
 
 
Zapsal:   Jaroslav Rozsíval, sekretář                                                                                                                                                                                                                   
Schválil:     Emil Remenec, předseda   
 


