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Zápis . 4 - zasedání Výboru BF oblast St ední Morava 
dne 26. 4. 2017 v Prost jov  

 
ítomni: Remenec, Sládek, Schmid, H lka, Miketa – DOK, Rozsíval – sekretá , host – Krhovský 

Omluveni: Fašánek, ek, Vyplel - DOK                           

Program:       
1. Kontrola zápisu . 3 ze dne 29. 3. 2017 
2. Mistrovské sout že oblasti St ední Moravy 2016/2017 
3. Informace z volební VH BF 
4. Stanovení termínu VH BF StM 
5. LODM 2017 
6. P íští sch ze výboru – pátek 2. ervna 2017 

 
1. K zápisu . 3 nebyly podány písemné p ipomínky, zápis . 3 schválen. 

                                                                                                                                                           
2.  Mistrovské sout že: 
 

 Výbor schválil zprávu hrací komise za období od 29. b ezna 2017 do 27. dubna 2017 a 
uložil sekretá i zaslat klub m platební vým ry za porušení S B a Rozpisu sout ží do 15. 
kv tna 2017 

 Mistrovské sout že oblasti St ední Moravy 2016/2017 až na 1 utkání NRS U 17 dívek 
ukon eny 

 íprava na vyhlášení sout ží sezóny 2017/18 
 Výbor se dále zabýval výsledky dotazníkové akce k sout žím nové sezóny 2017/18 a 

ípravou na vyhlášení sout ží sezóny 2017/18, termín p ihlášek pak sladit s p ihláškami 
do republikových sout ží BF, odpovídá Sládek 
 

3. Informace z volební Valné hromady BF v úterý 25. dubna 2017 v Praze p ednesl Rozsíval, 
nov  zvolené orgány BF jsou uvedeny na webu BF. 
 

4. Výbor stanovil termín VH oblasti StM na pátek 2. ervna 2017 a uložil sekretá i zajistit 
vhodnou místnost, p ipravit podklady v etn  umíst ní na stránky oblasti a zaslat pozvánky 
klub m – termín do 3. kv tna 2017 

 
5. Výbor byl seznámen V. Schmidem s organizací LODM 2017 v Brn  a zajišt ním krajské 

reprezentace Zlínského kraje, za Olomoucký kraj zajiš uje reprezentaci Rozsíval, nominace 
sportovc  do 15. kv tna 2017 

 
6. íští výbor – pátek 2. ervna 2017 

 
 

 
Schválil:     Emil Remenec, p edseda 
Zapsal:   Jaroslav Rozsíval, sekretá  


