ČBF Olomoucký kraj

V Olomouci dne 23.února 2011

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

Kapl, Kočara, Hůlka, Zatloukal, Kubiš, Miketa, Sládek, Rozsíval

Omluveni:

Horký, Brádler, Fašánek, Remenec, Fleischmann

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

Kontrola zápisu z 19.1.2011
Mistrovské soutěže 2010/2011
Školení trenérů a rozhodčích
VH minibasketbalu
Porada oblastních výborů ČBF
Informace LODM 2011
Různé

1. Kontrola zápisu z 19.1.2011 – schváleno
2. Mistrovské soutěže oblasti StM
• zpráva Hrací komise je na webových stránkách
• Hrací komise schválila pokuty klubům za porušení SŘB a Rozpisu soutěží viz
Zprávy HK
• výbor schválil výsledky mistrovských utkání OP starších minižáků č.ú. 57, 58, 67,
68 ve kterých byla porušena pravidla minibasketbalu a žádá rozhodčí, aby
v případech, kdy se družstvo dostaví v méně než s 10-ti hráči postupovali dle
článku 1.2 Rozpisu mistrovských soutěží oblasti StM.
• výbor schválil konečnou tabulku OP starších minižákyň (na StK ČBF nahlásí
Rozsíval) :
1. OP Prostějov
pořadatel předkola Mistrovství ČR
2. TJ Loko Krnov
účast ve skupině B, pořadatel Praha
3. Na webových stránkách ČBF Ol.kraj jsou v sekci SBT a ABR umístěny informace o
školeních trenérů licence C a rozhodčích 3.třídy v roce 2011
4. VH minibasketbalu - v úterý 25.ledna 2011 se uskutečnila na ČBF v Praze
mimořádná volební VH ČAMB, do 5-ti členného výboru zvolen zástupce naší oblasti
Karel Hůlka.
5. Porady oblastních výborů 20.ledna 2011 v Praze se zúčastnil Rozsíval – bylo zde
projednáno:
• financování oblastních výborů po rozhodnutí MŠMT a možné legislativní změny
• minibasketbal a jeho projekt na instalaci stahovacích košů na školách
• nedostatečná metodika u minižactva
• důležitost spolupráce s místními médii
• informace k LODM 2011 v Olomouckém kraji.
6. LODM 2011 – probíhají přípravy k organizačnímu zabezpečení, upřesňují se podmínky
smlouvy. 24 února se uskuteční na Olomouckém kraji porada trenérů krajských výběrů
s hejtmanem a dalšími funkcionáři kraje, podle posledních zpráv by se měli zúčastnit
soutěže v basketbale výběry všech 14 krajů v obou kategoriích, bližší informace
najdete na www.olympic.cz/odm2011. Do 25.března je potřeba nahlásit org.výběru
LODM požadavky na ubytování a stravování rozhodčích od středy 22. do 25.června
2011, předběžné požadavky na 15 osob – odpovídá Kapl.

Zapsal: Jaroslav Rozsíval
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