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Zápis . 5 - zasedání Výboru BF oblast St ední Morava 
dne 5. 9. 2017 v Olomouci 

 
ítomni: Remenec, Sládek, H lka, Miketa – DOK, Rozsíval – sekretá , host – Kapa a – ABR 

StM 
Omluveni: Schmid, Fašánek, ek - DOK                          

Program:       
1. Kontrola zápisu . 4 ze dne 26. 4. 2017 
2. Mistrovské sout že oblasti St ední Moravy 2017/2018 
3. Informace z volební VH BF StM 
4. LODM 2017 
5. Informace ABR StM 
6. TMK – informace 
7. R zné 
8. P íští sch ze výboru – bude up esn no 

 
1. K zápisu . 4 nebyly podány písemné p ipomínky, zápis . 4 schválen. 

                                                                                                                                                                                                                                  
2.  Mistrovské sout že: 
 

 Výbor projednal a schválil Rozpis mistrovských sout ží oblasti St ední Morava, v etn  
NRS dívek U 17 sezóny 2017/18 

 Rozpis bude umíst n na webu oblasti v odkazu Dokumenty StM a elektronicky bude zaslán 
klub m 

 Družstvo dívek U 11  TJ MEZ Mohelnice nebude startovat ve spole né sout ži v oblasti JM 
 Družstvo BaCe Olomouc U 11 hoch  nebude startovat, Rozsíval projedná možnost 

dopln ní družstvem Basketbal Olomouc 
 Projednány výjimky požadované družstvy 

 
3. Valná hromada oblasti St ední Morava se uskute nila  v pátek 2. ervna 2017 v Olomouci za 

minimální ú asti klub , zápis umíst n na webu oblasti. 
 

4. Výbor  byl seznámen s pr hem LODM 2017 v Brn , celkové výsledky sport  jsou na webu 
LODM 

 
5. Výbor byl seznámen Lukášem Kapa ou p edsedou ABR StM s VH rozhod ích, novými 

leny výboru a jednotlivých komisí, delegace rozhod ích bude zabezpe ovat osobn . 
Dále seznámil zú astn né s chystanými zm nami pravidel basketbalu od nové sezóny 
2017/2018. 
 

6. edseda TMK Karel H lka p ednesl informace z TMK a p edložil nominaci regionálních 
trenér  kategorií U14 viz výtah ze zápisu TMK 
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7.  R zné 
 

 
lenové výboru si p ipomn li nedávno zesnulého dlouholetého 

basketbalového rozhod ího Antonína Pindura z P erova, který nás opustil 
v ervenci. est jeho památce. 
 
 
 

 
 
8. íští výbor –  termín dle klubovny – zajistí a rozešle Rozsíval 

 
 
 
 

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


