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Zápis . 7 - zasedání Výboru BF oblast St ední Morava 
dne 14. 02. 2018 v Prost jov  

 
ítomni: Remenec, Sládek, Fašánek, Kapa a – ABR StM, Rozsíval – sekretá   

Omluveni: Schmid, H lka, ek – DOK, Miketa – DOK,                          

Program:       
1. Kontrola zápisu . 6 ze dne 15. 11. 2017 
2. Mistrovské sout že oblasti St ední Moravy 2017/2018 
3. Informace z porady p edsed  oblastí BF 
4. Školení trenér  licence C 
5. Školení rozhod ích 3. t ídy 
6. R zné 
7. P íští sch ze výboru – b ezen 2018 v Prost jov  dle KNBL 

 
1. K zápisu . 6 nebyly podány písemné p ipomínky, zápis . 6 schválen. 

                                                                                                                                                                                                
2.  Mistrovské sout že: 

 Výbor schválil zprávu hrací komise za období od 15. listopadu 2017 do 14. února 2018 

 Výbor uložil sekretá i zaslat klub m Platební vým ry za porušení S B a Rozpisu sout ží 
      Odpovídá: sekretá   Termín: 28. 2. 2018 

 V mistrovských sout žích U 11, U 12, U 13 družstv m, která odehrála svá utkání p i 
nedodržení Pravidel minibasketbalu zejména po et hrá /hrá ek, nedodržení st ídání apod., 
budou dle Rozhodnutí výboru ze sch ze dne 15. 11. 2017 v tabulce odebrány body viz 
minulý Zápis. 

 V souvislosti s nár stem ch ipkového onemocn ní se za ínají odkládat utkání zejména 
v kategoriích minižactva, žádáme družstva o aktivní p ístup p i hledání náhradních termín  
a upozor ujeme na l. 2.7 Rozpisu sout ží Odložení utkání a jiné zm ny termín : 

 
3. Informace z porady p edsed  oblastí BF podal p edseda Emil Remenec. 

 
4. Výbor se zabýval p ípravou školení trenér  licence C, které se uskute ní po dohod  s FTK 

Olomouc v termínu 25. – 27. kv tna a 1. – 3. ervna 2018 v prostorách KTV Hynaisova ul., 
klub m bude zaslán nový leták s informacemi k tomuto školení, na webu oblasti je umíst n 
odkaz na p ihlášení do kurzu v etn  dalších informací. Leták byl umíst n i na facebook na 
profil oblasti StM (odkaz na webu oblasti v pravém dolním rohu), prosíme o sdílení mezi další 
leny jednotlivých klub . 
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5. Výbor se zabýval stavem aktivních rozhod ích a na sch zi výboru p izval p edsedu ABR 
StM, byly projednány možnosti po ádání školení rozhod ích 3. t ídy v roce 2018, ABR StM 
zahájí v co nejkratší dob  p ípravu podklad  pro školení, p íprava leták , apod. Letáky budou 
následn  rozeslány na kluby, umíst ny na web i facebook oblasti, pop . rozhod í je budou p i 
utkáních distribuovat na kluby rozdávat p ípadným zájemc m. 

 
6. zné: 

Opakovan  upozor ujeme organiza ní pracovníky na: 
Ukládání zápis  do systému: 
„Originály zápis  je nutné skenovat do formátu pdf (jiný není p ípustný).  První kopie 
zápisu náleží hostujícímu družstvu, druhá družstvu po ádajícímu 
Velikost souboru nesmí p esáhnout  max. 1  MB a dokument musí být itelný!  
Každý jednotlivý originál bude p ed odesláním (uložením) p ejmenován: 

íslo utkání dle rozpisu sout ží a kategorie. 
V p ípad , že zpráva rozhod ích je napsána na druhé stran  zápisu musí být scan 
oboustranný a odeslán/uložen jako jeden dokument“ 

 
7. íští výbor – b ezen 2018  

 
 

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


