ČBF STŘEDNÍ MORAVA

dne 25.listopadu 2010

Zápis ze schůze výboru ČBF Olomoucký kraj a hrací komise oblasti střední Morava
Přítomni :

Kapl, Rozsíval, Kočara, Remenec, Zatloukal, Brádler, Fleischmann

Omluveni :

Miketa , Fašánek, Kubiš, Hůlka, Horký, Sládek

Program:
1.
Kontrola zápisu z 21.října 2010
2.
Mistrovské soutěže 2010 / 2011
3.
Zpráva HK
4. Zpráva DK
5. Zpráva o hospodaření k 31.10.2010

6.

Různé

-------------------------------------------------------------------------------1. Kontrola zápisu z 21.října 2010 - úkoly dané zápisem splněny
2. Mistrovské soutěže 2010 / 2011
3. Zpráva HK je na stránkách ČBF Ol.kraj
•

ve společné soutěži U 16 nebylo sehráno utkání č.55, organizační pracovník TBS Přerov
nedostal elektronickou poštou změnu začátku utkání, hrací komise žádá kluby, aby v případě
jakýkoliv změn v datech či časech mistrovských utkání se nespoléhali na elektronický systém
hlášenek a tuto změnu si nechali potvrdit (kluby, rozhodčí, řídící orgán)

•

na utkání minižaček SK UP v sobotu 20.11.a OSK v neděli 21.11. se nedostavili delegovaní
rozhodčí

•

výbor vyhověl žádosti SKB Zlín a povolil start 1 dívky ročníku 98 a 3 dívek ročníku 99 v
soutěži starších minižáků - klub nemá v mistrovské soutěži dívčí družstva starších a mladších
minižaček

•

Výbor schválil výsledky mistrovských utkání starších minižáků, č.u.15, 16, 21, 22, kdy
rozhodčí těchto utkání nepostupovali v souladu s Pravidly – minibasketbalu

•

výbor schválil pokuty klubům za porušení SŘB a Rozpisu soutěží.

4. Zpráva DK - výbor vzal na vědomí tresty, udělené v souvislosti s neoprávněným startem v
družstvu Valašského Meziříčí,trener družstva Odstrčilík v daném termínu neuhradil peněžitou náhradu
za výrok disciplinárního orgánu a má nadále ZVF ve všech soutěžích ČBF !
5. K 31.10.2010 : Příjmy + 150.500,- Kč, vydání - 111.975,- Kč, na účtu u OLKS ČSTV + 113.994,- Kč
včetně 32.879,- Kč ČABR - StM.
6. Různé:
• z ČBF dodány pro kluby oblasti knihy - MS žen 2010 v ČR
• 2.listopadu se Kapl a Rozsíval zúčastnili porady s organizačním výborem LODM 2011 v
Olomouckém kraji, soutěž dívek se uskuteční na 2 hřištích SH UP a chlapci rovněž na 2
hřištích Sportcentra DDM v Prostějově, ubytování všech účastníků bude v Olomouci, doprava
na utkání v Prostějově autobusy
• 31.října se uskutečnil v Prostějově trenérský seminář pro obnovení trenérských licencí, pro
nepřítomnost K.Hůlky nebyl projednán plán ukázky sportovní přípravy u nově vyškolených
trenérů licence C - termín leden 2011.
Další schůze Výboru ČBF Ol.kraj se uskuteční v lednu 2011.

Zapsal : Jaroslav Rozsíval

