BF Olomoucký kraj

dne 29.3.2012

Zápis ze spole né sch ze výboru BF Ol. kraj a Hrací komise oblasti StM
ítomni:

Kapl, Ko ara, Remenec, Fašánek, Sládek, Zatloukal, Kubiš, Rozsíval

Omluveni:

lka, Brádler, Miketa, Horký

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

Kontrola zápisu z 23. 2. 2012
Mistrovské sout že 2011/2012
Zpráva DK
Školení trenér
Školení rozhod ích v roce 2012
Porada oblastních výbor
BF

1. Kontrola zápisu z 23. 2. 2012 – schváleno
2. Mistrovské sout že oblasti StM
o Výbor vzal na v domí zprávu hrací komise o pr
hu mistrovských sout ží sezóny 2011/12:
Muži – k dohrání 2. poloviny sout že chybí sehrát 1 mistrovské utkání, od 13.
dubna bude následovat play – off, utkání budou ízena 3 rozhod ími, náklady 3
rozhod ího hradí ABR - StM
ženy – do ukon ení sout že chybí sehrát 2 utkání, v utk. .17 zjišt n neoprávn ný
start hrá ek u obou družstev, originál zápisu se dle po adatele utkání p episoval
v polovin zápasu a již neexistuje, utkání skre ováno v neprosp ch obou celk a
podána žádost disciplinární komisi o zahájení D , po ádková pokuta
U 13 hoši – utkání . 111,112 se ve stanoveném termínu nehrála pro malý po et
hrá
Zlína, stejn jako dohodnutý náhradní termín, utkání sehrát do 22.dubna
2012, vít z Slavia Krom íž start v p edkole MR.
U 13 dívky – sout ž, viz stránky BF Ol.kraj, vít z TJ OP Prost jov – po adatel
edkola MR, 2. SK UP Olomouc start v p edkole MR.
U 12 hoši – sout ž, viz stránky BF Ol. kraj, BK Prost jov - Festival
U 12 dívky – sout ž, viz stránky BF Ol. kraj, TJ OP Prost jov - Festival
U 11 spol. sout ž, viz stránky BF Ol. kraj, dívky SK UP Olomouc a hoši BK
Prost jov - Festival
o

Hrací komise schválila pokuty klub m za porušení S B a Rozpisu sout ží, viz Zprávy HK

3. Disciplinární komise projednala DCH hrá e Horáka J.(BK ZORA) - ZZ 2 utkání, v ízení žádost o
aktér utkání žen utk. .17.
4. Výbor žádá kluby, aby nahlásili p ípadné zájemce na školení trenér licence C v roce 2012.
Školení se uskute ní pouze v p ípad zájmu nejmén 10 uchaze , kurzu se mohou zú astnit i
zájemci starší 16 rok , vlastní trenérská licence jim bude vystavena p i dovršení 18 rok .
Termín: 25. 4. 2012
5.

ABR – StM uspo ádá v ervnu školení rozhod ích 3. t ídy, zájemci se mohou hlásit na
emailovou adresu Ivo.Dolinek@seznam.cz, na které obdrží i pot ebné informace.

6. Porada oblastních výbor
Rozsíval

Zapsal: Jaroslav Rozsíval

BF se uskute ní v úterý 3. dubna 2012 v Praze. Delegátem jmenován

íští jednání výboru – duben 2012
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