Organizační jednotka České basketbalové federace o.s.,
ČBF – Oblast Střední Morava
Legionářská 12, 779 00 Olomouc
IČ 22709720
telefon: +420 728 025 696, +420 737 638 638
E-mail: basketbal.olomoucky.kraj@seznam.cz

Zápis č. 3 - zasedání Výboru ČBF oblast Střední Morava - dne 13. prosince 2012
v Prostějově, Sportcentrum od 19.45 hod.
Přítomni:
Omluveni:

Remenec, Schmid, Miketa, Fašánek, Hůlka, Zatloukal, Krhovský, Čoček – DOR,
Rozsíval – sekretář
Horký, Sládek

Program:
1. Kontrola zápisu č. 2 ze dne 7. listopadu a usnesení z ustavující VH ČBF oblasti
StM dne 20. září 2012
2. Mistrovské soutěže oblasti StM,sezóna 2012/13
3. Projekt ČBF – stahovací koše
4. Zpráva disciplinární komise
5. Informace z ustavující VH rozhodčích
6. Termín příštího výboru – bude stanoven a všem zúčastněným řádně oznámen
pozvánkou emailem

1. K zápisu č. 2 podal písemné připomínky předseda DOR Čoček, zároveň požádal o
předložení všech doposud schválených dokumentů ke kontrole DOR do konce roku
2012 – odpovídá Rozsíval, po diskuzi zápis č. 2 schválen.
2. Mistrovské soutěže:
Výsledky a průběžné tabulky mistrovských soutěží jsou umístěny na webových
stránkách oblasti, U družstva U 15 žaček Hranice zjištěna soupiska, schválená STK
v Ostravě, hrací komise požádala STK v Ostravě o vysvětlení, proč potvrzuje
soupisku družstva, které nestartuje v jeho soutěžích, postup rozhodčích bude předán
po ustanovení komise rozhodčích k DŘ.
3. V projektu ČBF – stahovací koše byly provedeny instalace v Krnově, Přerově,
Lipníku, Olomouci a v Bruntále na ZŠ Petrín, v hale Slavoje Bruntál instalaci
dokončit do konce roku 2012, montážní firmě byly uhrazeny náklady ve výši
188.625,- Kč.
4. Předseda DK Fašánek podal informaci o DŘ s trenérem družstva žen Slavoje
Bruntál Morysem, který po schválení zápisu rozhodčími svévolně do zápisu napsal
urážlivý výrok na adresu rozhodčího.
5. Ustavující Valná hromada rozhodčích, svolaná tzv. přípravným výborem na 13.
prosince 2012 do SH UP Olomouc se začátkem v 17.00 byla zrušena, přítomno
bylo pouze 8 ze 60 rozhodčích, přihlášených k řízení mistrovských utkání v oblasti.
Rozsíval při této příležitosti organizátorům sdělil, že dle Stanov ČBF, článek XI, je
rozhodnutím ustavující Valné hromady a Statutu oblastní organizační jednotky
oprávněn jednat za rozhodčí výborem jmenovaný předseda, když funkční období
předsedy ČABR – StM a Dozorčí rady skončilo 11. září 2012.
6. Rozsíval předložil návrh Organizačního řádu oblasti, po diskuzi bylo rozhodnuto
OŘ upravit a po připomínkách předložit na lednovém jednání výboru.

Schválil:

Emil Remenec, předseda

Zapsal:

Jaroslav Rozsíval, sekretář

