Organizační jednotka České basketbalové federace o.s.,
ČBF – Oblast Střední Morava
Bořivojova 235/1, 779 00 Olomouc
IČ 22709720
telefon: +420 728 025 696, +420 737 638 638
E-mail: basketbal.olomoucky.kraj@seznam.cz

Zápis č. 7 - zasedání Výboru ČBF oblast Střední Morava - dne 15. května 2013
Přítomni:

Remenec, Sládek, Krhovský, Hůlka, Miketa, Čoček a Kubiš – DRO, Rozsíval – sekretář,

Omluveni:

Zatloukal, Fašánek, Schmid, Horký, Kubiš, Reich

Hosté:

zástupci oblastí Severní a Jižní Morava k bodu 3

Program:
1. Kontrola zápisu č. 6 ze dne 3. dubna 2013
2. Mistrovské soutěže oblasti StM – vyhlášení sezóny 2012/2014
3. Možnosti společných soutěží na Moravě
4. VH ČBF 1. 5. 2013
5. VH oblasti StM 19. června 2013
6. Školení trenérů licence C, Seminář trenérů ČAMB
7. LODM 2013
8. Příští schůze výboru
____________________________________________________________________

1.

K zápisu č. 6 nebyly podány písemné připomínky, zápis č. 6 schválen.

2.

Výsledky a konečné schválené tabulky mistrovských soutěží jsou umístěny na webových
stránkách oblasti, zbývají odehrát poslední 2 utkání play-off mužů.
Výbor schválil návrh hrací komise na vyhlášení mistrovských soutěží sezóny 2013/14 a
uložil sekretáři vyhlášení klubům rozeslat.
Výbor vzal na vědomí pokuty uložené klubům hrací komisí za porušení Rozpisu
mistrovských soutěží.

3.

Výbor projednal se zástupci obou dalších moravských oblastí možnosti společných
soutěží v nadcházející sezóně a po diskusi bylo dohodnuto, že dle přihlášek v jednotlivých
kategoriích U 14, U 15, U 17 a U 19 bude rozhodnuto o dalším postupu nejpozději před
jednáním VH oblastí.

4.

Delegátem oblasti StM na VH ČBF 1. května 2013 v Praze byl sekretář oblasti (předseda
výboru E. Remenec omluven - služební povinnosti).
Usnesení VH je na webových stránkách ČBF.

5.

VH oblasti StM se uskuteční ve středu 19. června 2013 ve Sportovní hale UP v Olomouci.
Definitivní program VH byl výborem schválen a bude zveřejněn na webových stránkách
oblasti a klubům, které hráli mistrovské soutěže oblasti StM bude rozeslán emaily,
ostatním obyčejnou poštou, včetně vyhlášení soutěží.
Dokumenty k VH budou rovněž umístěny na webových stránkách oblasti
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6. Výbor vzal na vědomí, že na školení trenérů licence C v termínech 31. 5. – 2. 6. a 7. -9. 6.
2013 je přihlášeno 7 uchazečů a v jeho průběhu se uskuteční republikový seminář trenérů
minibasketbalu, který se uskuteční v pátek 31. května 2013, pozvánka byla klubům oblasti
již zaslána a je zveřejněna na webových stránkách oblasti, lektory budou Gustáv Argaj
z FTVS Bratislava a Š. Válek s K. Hůlkou, seminář je schválen republikovým výborem
SBT a pro trenéry platí jako podmínka k obnovení trenérských licencí.
7. LODM 2013 – příprava Olomouckého kraje započala úvodním výběrem 4. května 2013 za
účasti 21 hráčů a trenéra Krhovského. Druhý trenér L. Nápravník se výběru nezúčastnil,
výbor neakceptoval jeho podmínky pravomocí 1. trenéra, proto byl dnes odvolán a
druhým trenérem byl na návrh pana Krhovského jmenován T. Fridrišek z Přerova, ve
čtvrtek 16. května proběhne konečný výběr, neboť k akreditaci musí být sportovci
zaregistrováni nejpozději 21. května 2013. Fota hráčů dodá na Ol.kraj Krhovský
8. Příští výbor: středa 12. června 2013 od 16.00 hod. v klubovně haly Na Zelené ve Zlíně

Schválil:

Emil Remenec, předseda

Zapsal:

Jaroslav Rozsíval, sekretář
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