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Zápis č. 6 - zasedání Výboru ČBF oblast Střední Morava 

dne 15. 11. 2017 v Prostějově 
 
Přítomni: Remenec, Schmid, Sládek, Miketa – DOK, Rozsíval – sekretář  
Omluveni: Fašánek, Hůlka, Čoček - DOK 

                         

Program:       
1. Kontrola zápisu č. 5 ze dne 5. 9. 2017 
2. Mistrovské soutěže oblasti Střední Moravy 2017/2018 
3. Informace z volební VH ČAMB 
4. Školení trenérů licence C 
5. Školení rozhodčích 3. třídy 
6. Různé 
7. Příští schůze výboru – leden 2018 

 
1. K zápisu č. 5 nebyly podány písemné připomínky, zápis č. 5 schválen. 

                                                                                                                                                                                                                                                      
2.  Mistrovské soutěže: 
 

• Výbor schválil zprávu hrací komise za období od 5. září 2017 do 14. listopadu 2017 
• U 11 hoši bylo družstvo BCM Olomouc C nahrazeno Basketbalem Olomouc 
• v soutěži dívek U 10 se odhlásilo družstvo OP Prostějov a Sigma Hranice pro malý počet 

hráček 
• Projednány a schváleny výjimky požadované družstvy SBŠ Český Těšín U10 minižačky, 

Basketbal Olomouc U11 minižáci, 
• Mistrovská soutěž oblasti StM  doznala změnu v systému  kategorie U 12 hoši, kdy na 

žádost klubů byla soutěž zkrácena. 
o Přeborníkem oblasti StM U 12 minižáků s právy účasti v republikových soutěžích 

se stane vítěz (popř. družstva dle klíče stanoveného ČBF) všech utkání s družstvy 
startujících bez výjimek a při dodržení všech pravidel minibasketbalu po základní 
části tj. po 10. kole 

o Rozpis soutěže bude upraven termínově po 14 dnech mimo kategorie U 11 a U 13 
minižáků 

o Rozpis soutěže bude upraven - zkrácením o celou třetí část 
o Rozpis soutěže bude upraven - čtvrtá část přečíslováním kola a čísla utkání 
o Utkání do tabulky se budou počítat z utkání všech (tří) částí po úpravě 
o Všechna družstva mají povinnost odehrát všechna utkání uvedená v rozpise této 

kategorie uvedená po úpravě, v případě porušení řádů – odhlášení - nedostavení se 
k utkání bude postupováno dle dokumentů platných pro sezónu 2017/2018.  

 
• V mistrovských soutěžích U 10, U 11, U 12 a U 13 dochází ke změně v Rozpisu soutěží 

v hodnocení utkání z důvodu častého jevu, který vyplývá z nedostatku hráčů/hráček 
některých družstev (přihlášených do soutěže bez výjimek) při utkání minižactva a to buď 
ze zdravotních či osobních důvodů. 

o Družstvu při nedodržení pravidel minibasketbalu v utkání, zejména počet 
hráčů/hráček, nedodržení střídání apod. budou v tabulce odebrány body 
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 Vítězství v utkání – výsledek ponechán – body 0:1 
 Prohra v utkání – výsledek ponechán – body 0:2 
 Nedodržení pravidel oběma družstvy – výsledek ponechán – body 0:0 

 
o Výsledky s odebráním bodů se přenesou do tabulky o Přeborníka kategorie  
o Výsledky družstev startujících se schválenými výjimkami se do tabulky o 

Přeborníka nezapočítávají 
o Rozhodování v konečné tabulce v pořadí – body – vzájemné zápasy – nový jeden 

zápas na neutrální půdě 
 

3. Informace z volební Valné hromady ČAMB 18. října 2017 v Pardubicích přednesl Rozsíval. 
 

4. Výbor se zabýval přípravou školení trenérů licence C, které se plánuje na jaro 2018, dle 
volných kapacit haly UP a žádá kluby, aby nahlásily možné adepty na vyškolení nových 
trenérů. 

 
5. Výbor se zabýval stavem aktivních rozhodčích, počty rozhodčích jsou na nízkém stavu 

k obsazení delegací na utkání a navrhne ČABR StM, aby zahájil přípravu na pořádání školení 
rozhodčích 3. třídy v roce 2018, žádá kluby, aby nahlásily zájemce o vyškolení nových 
rozhodčích.  

 
6. Různé – upozornění klubům 

• Změna v Rozpise soutěží dle Pravidel basketbalu platných od 1. 10. 2017  
Čl. 2.3. Zápisy o  utkání 
……..“zapisovat první a třetí období hry červenou propiskou, druhé a čtvrté období hry modrou 

propiskou“…………….. 

• Upozornění klubům na ukládání zápisů do systému: 
„Zápisy je nutné skenovat do formátu pdf (jiný není přípustný).  První kopie zápisu 

náleží hostujícímu družstvu, druhá družstvu pořádajícímu 

Velikost souboru nesmí přesáhnout  max. 1  MB a dokument musí být čitelný!  

Každý jednotlivý originál bude před odesláním (uložením) přejmenován: 

Číslo utkání dle rozpisu soutěží a kategorie. 

V případě, že zpráva rozhodčích je napsána na druhé straně zápisu musí být scan 

oboustranný a odeslán/uložen jako jeden dokument“ 
 
7. Příští výbor – leden 2018  

 
 

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


