V Olomouci dne 23. května 2012

ČBF Olomoucký kraj

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

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

Omluveni:
Program:

Remenec, Hůlka, Brádler
1.
2.
3.
4.
5.

Kontrola zápisu z 25. 4. 2012
Mistrovské soutěže 2011/2012, vyhlášení sezóny 2012/13
Školení trenérů, rozhodčích
Zpráva disciplinární komise k utkání OP žen č.17
Různé – soustředění krajských výběru ročníku 98, 99, jmenování delegáta na VH OLKO ČSTV,
VH ČBF Ol. kraj, aktiv klubů oblasti StM

1. Kontrola zápisu z 25. 4. 2012 – schváleno
2. Mistrovské soutěže oblasti StM
o Výbor vzal na vědomí zprávu hrací komise o průběhu mistrovských soutěží sezóny 2011/12:
• Muži – vítěz Play off KK Jasenice – právo postupu do 2. ligy mužů, výbor schválil hrací
komisí připravené vyhlášení mistrovských soutěží 2012/13.
o

Hrací komise schválila pokuty klubům za porušení SŘB a Rozpisu soutěží, viz Zprávy HK

3. Školení trenérů a rozhodčích
o Školení trenérů licence C je připraveno, přihlášen dostatečný počet uchazečů, v jeho rámci
proběhne seminář trenérů mini, zařazený do podmínek pro obnovení trenérské licence, bližší
informace na stránkách SBT oblasti.
Trenéři, kterým končí platnost licencí 30. 6. 2012, zašlou na účet oblasti StM licenční poplatek
ve výši stanoveném Trenérským řádem ČBF do 15. června 2012 a licence jim budou
následně v Praze na ČBF obnoveny
o ČABR – StM uspořádá v červnu školení rozhodčích 3. třídy, zájemci se mohou hlásit na
emailovou adresu: Ivo.Dolinek@seznam.cz na které obdrží i potřebné informace.
4. Předseda DK Fašánek podal zprávu o udělených trestech v souvislosti s neoprávněnými starty
hráček v mistrovském utkání žen č. 17
5. Různé
o V sobotu 16. června se uskuteční ve SH UP Olomouc úvodní sraz krajského výběru chlapců a
dívek ročníků narození 98, 99. Klubům bude zaslána jmenovitá nominace do 30. května 2012
o Delegát na VH OLKS ČSTV 28. května 2012 byl jmenován Rozsíval
o Valná hromada oblasti StM ve středu 20. června 2012 v 17.00 hod. a po ukončení VH se
uskuteční aktiv klubů k novým mistrovským soutěžím. Pozvánky obdrží kluby nejpozději 10.
června 2012.

Zapsal: Jaroslav Rozsíval

Příští jednání výboru – středa 20. června 2012 16,00 hod.
Valná hromada oblasti StM - středa 20. června 2012 v 17.00 hod.

