ČBF Olomoucký kraj

V Olomouci dne 18.srpen 2010

Zápis ze společné schůze výboru ČBF Ol.kraj a Hrací komise oblasti StM
Přítomni:

Kapl, Rozsíval, Fašánek, Miketa, Horký, Sládek

Omluveni :

Hůlka, Kubiš, Remenec, Kočara, Zatloukal, Čoček, Brádler, Fleischmann

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Kontrola zápisu z 19.5.a Usnesení VH ze dne 16.6.
Mistrovské soutěže 2010/2011
Nové internetové stránky oblasti
Dotace – lajnování dle nových pravidel
ODM 2010
ČABR StM - seminář rozhodčích
Zpráva o hospodaření
Rozpis soutěží 2010/2011
Příští výbor středa 15.září od 16.00 na OLKS

1. Kontrola zápisu z 19.5.a Usnesení VH ze dne 16.6. - splněno
C 1 a,b trvá; c,d - vyžádat u SBT a ČAMB stanoviska k osobní obraně minižactva - zajistí
Hůlka do 14.9.2010
2. Mistrovské soutěže oblasti StM sezóna 2010/2011 - ze společné soutěže U 16 se
odhlásila Kroměříž, její utkání zrušena, udělena pokuta 3.000,- Kč, viz vyhlášení soutěží,
článek V.Ad/5, ostatní kluby informovány emailem
3. Přechod na nové stránky olo.cbf.cz provází celá řada komplikací - chybí přidělení práv pro
administrátory klubů (hrajících pouze oblastní soutěže ČBF), doposud není řešena otázka
oblastních delegací rozhodčích a u společných soutěží pak systém vytvoření 3 tabulek
(společná soutěž a 2 x dle oblastí), přidávání reklam, upozornění apod. na úvodní
stránce, viz ČBF např. Novinky, chybějící rozhodčí v seznamech, někteří
činovníci klubů, barevné řešení, tvorba soupisek se potýká s problémy – hráči na soupisce
minulé sezóny se nedají přiřadit ve stávající sezóně, nelze provést tisk soupisky –
ovlivňuje vydání Rozpisu soutěží - zaslány připomínky na Leris
Nové stránky ČBF Ol.kraje jsou i přes výše uvedené pro tuto chvíli již funkční, vše
potřebné hledejte na adrese http://olo.cbf.cz/, staré stránky vykazují neoprávněně i po
smazání chybu (převážně v prohlížeči Mozilla Firefox) a jsou přesměrovány na tuto novou
adresu. Původní stránky najdete na nových stránkách v pravém dolním menu „archív
stránek
2003-2010“.
Případné
připomínky
zašlete
na
email
basketbal.olomoucky.kraj@seznam.cz . V případě, že to systém umožní budou
zapracovány, popřípadě budou provedeny úpravy a opraveny.
4. Dotace lajny - OLKS ČSTV podepsal smlouvu s ČBF, ale dle místopředsedy ČSTV
Šimíčka tato smlouva nesplňuje podmínky státní dotace a nemáme ke dni schůze výboru
zprávu o jednání na MŠMT, Hrací komise žádá kluby, které nestihnou do zahájení
mistrovských soutěží přelajnovat hřiště, aby své žádosti o vyjimku pro tuto sezónu
adresovali HK do 14.září 2010
5. ODM 2010 - ve středu 8.září se uskuteční schůzka organizačního výboru her s Krajskými
svazy, za basket navrženi k účasti Kapl, Remenec, Pekárek, Latík, Rozsíval
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6. ČABR StM - seminář rozhodčích ve čtvrtek 9.září 2010
K 31.7.2010 přihlášeno k řízení soutěží naší oblasti 51 rozhodčích
7. Zpráva o hospodaření: k 31.7. na účtu u OLKS ČSTV 118.907,- Kč, včetně ČABR StM
39.594,- Kč
8. Rozpis soutěží 2010/2011 – Rozpis soutěží na sezónu 2010/2011 bude publikován pouze
v elektronické podobě na stránkách ČBF Olomouckého kraje ve formátu .pdf. Všichni
účastníci soutěží mají povinnost se s Rozpisem po jeho vydání a umístění na
internetových stránkách seznámit, v případě nejasností kontaktovat řídící orgán a písemně
požádat o vysvětlení, k neznalosti nebude přihlíženo. Rozhodčí se s Rozpisem soutěží
seznámí na semináři a podpisem o účasti potvrdí, že byli seznámeni a jeho výkladu
rozumí.
Očekávaná zpráva (viz bod 4)ke změně pravidel – lajnování, doručená následně po konání
schůze výboru:

Dobrý den vážené kolegyně a kolegové,
jak jsem Vám sdělil dopisem dne 28.7.2010 - viz níže, uskutečnila se dne 17.8.2010 na MŠMT v
Praze schůzka za přítomnosti mne, garanta projektu za ČBF Ing.Břízy a ředitele odporu sportu
MŠMT Dr.Vosyky, k praktickému dořešení záměru ČBF pomoci basketbalovým klubům při
úpravě lajnování basketbalových hřišť vyvolaného rozhodnutím světové basketbalové
federace.Po vyjasnění podmínek ze strany MŠMT i možností ČBF, jeho oblastních svazů i KS
ČSTV, byl dohodnut postup, při kterém tuto podporu bude řešit ( smluvně i ekonomicky ) přímo
ČBF Praha s kluby a TJ/SK s oddíly basketbalu, které jim v rámci své působnosti navrhnou
jednotlivé oblastní basketbalové svazy. Původní záměr ČBF řešit tuto záležitost prostřednictvím
KS ČSTV nebyl přijat. Součinnost ČSTV bude řešena na úrovni ČBF a příslušného odborného
úseku ČSTV Praha. Dopis ČBF oblastním svazům s výzvou k předložení návrhů i další
informace k této věci, bude odesílat ČBF v nejbližší době.
V úctě
Vladimír Šimíček
místopředseda ČSTV

Příští schůze výboru středa 15.září 2010 od 16.00 na OLKS
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