ČBF Olomoucký kraj

V Olomouci dne 2. srpna 2012

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

Kapl, Kočara, Fašánek, Kubiš, Hůlka, Horký, Sládek, Rozsíval

Omluveni:

Remenec, Zatloukal, Miketa, Čoček, Brádler

Host:

J.Němec – ČBF Zlínský kraj

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

Kontrola zápisu z 20. června 2012
Kontrola zápisu a usnesení VH ČBF Ol.kraj ze dne 20. června 2012
Schválení Rozpisu Mistrovských soutěží oblasti StM, sezóna 2012/13
Projednání dokumentů k ustavující VH oblasti StM 20. září 2012 v Olomouci
Informace z ČBF – stahovací koše pro minibasketbal
Informace z ČABR - StM
Termín příštího výboru

1. Kontrola zápisu z 20. června 2012 – schváleno, trvá platnost bodu 4
2. Kontrola zápisu z VH ČBF Ol. kraj z 20. června 2012 – schváleno, splněny body 1, 2 usnesení
VH, trvají body 3, 4
3. Projednán a schválen Rozpis mistrovských soutěží oblasti StM sezóny 2012/13 ve znění
připraveném hrací komisí oblasti StM, pro kluby a rozhodčí bude zařazen na webových
stránkách do sekce Dokumenty
4. Projednány a po připomínkách upraveny dokumenty k ustavující VH oblasti Střední Morava 20.
září 2012 v Olomouci. Ve volebním řádu byl změněn počet členů výboru na 8, na kandidátku pak
budou zařazeni pouze kandidáti, jejichž písemná forma kandidatury bude doručena na ČBF Ol.
kraj, Legionářská 12,779 00 Olomouc do pondělí 10. září 2012, upraven Statut vypuštěním slova
darů, o zaslání výsledku hospodaření za 1-6/2012 požádá ing. Slanařovou Rozsíval. Dále bylo
rozhodnuto, že kluby, které jsou řádně přihlášeny do mistrovských soutěží oblasti StM sezóny
2012/13 obdrží pozvánku na VH elektronickou poštou, ostatní kluby budou obeslány
doporučenou poštou na adresu uvedenou v adresáři klubů ČBF. J. Rozsíval při této příležitosti
oznámil, že nebude kandidovat na žádnou z volených funkcí oblastního výboru na období 2012
– 2016.
5. Z ČBF přišla informace o realizaci projektu stahovacích košů pro minibasketbal, Čoček a
Rozsíval se 2. srpna 2012 zúčastnili jednání u náměstka hejtmana Ol. kraje Rašťáka za
přítomnosti vedoucího ekonomického odboru Juřeny a hledali cesty k zařazení do projektu
významných akcí Ol. kraje, pokud tento nebude radou Ol. kraje 28. srpna schválen, pak je třeba
hledat podporu u obcí. Projekt podá Čoček za SK UP Olomouc, ČBF Ol. kraj nemá právní
subjektivitu
6. Informace z ČABR – StM: předsezónní seminář rozhodčích se uskuteční ve čtvrtek 6. září 2012
v Prostějově, výbor doporučuje účast K. Hůlky k vysvětlení aplikací pravidel minibasketbalu
platných od 1. 9. 2012. Výbor schvaluje nákup 100 ks triček pro rozhodčí ČABR – StM.
7. Příští výbor ČBF Ol. kraj – čtvrtek 13. září 2012 v 16.00, pozvánky budou zaslány elektronicky.

Zapsal: Jaroslav Rozsíval
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