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. 14 - zasedání Výboru ČBF oblast Střední Morava - dne 15. ledna 2014
Přítomni:
Omluveni:

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

Program:
1. Kontrola zápisu č. 13 ze dne 20. listopadu 2013
2. Mistrovské soutěže oblasti Střední Moravy
3. Informace – Společné soutěže
4. VH minibasketbalu
5. Příští schůze výboru
____________________________________________________________________
1.

1. K zápisu č. 13 nebyly podány písemné připomínky, zápis č. 13 schválen.
Úkol trvá:
12/3 Ekonomika – výbor vzal na vědomí hospodaření oblasti za 1-10/2013 ve výši + 45.191,Kč a uložil sekretáři ve spolupráci s ing. Slanařovou zajistit splnění plánovaného rozpočtu pro
rok 2013
Odpovídá:
Sekretář
Termín:
31. 12. 2013 – termín prodloužen do příští schůze
12/4 Na školení trenérů licence C svůj zájem avizoval Prostějov a Mohelnice, kluby budou
znovu vyzvány sekretářem k provedení průzkumu zájmu v lednu 2014.
Odpovídá:
Sekretář
Termín:
31. 1. 2014
2. Výbor projednal a schválil:
•

Výbor schválil zprávu hrací komise za období od 20. prosince do 14. ledna 2014

•

podrobnosti na webových stránkách oblasti, viz zprávy hrací komise

3. Výbor byl informován předsedou HK o organizaci společných finálových soutěží U 19 hochů,
U 15 hochů a dívek všech 3 moravských oblastí, telefonicky kontaktovány kluby JM,
informace o nastavení systému ČBF jednotlivých soutěží, doporučeno klubům těchto soutěží
řešit termíny utkání dopředu a sestavit si termínovou listinu po vzájemném kontaktu a dohodě
se soupeři, povoleno přeložení utkání bez poplatku na základě předchozích jednání více jak 10
dní před termínem. Odsouhlasena hala Lanžhotu – nedodrženo lajnování za 3 body. Schváleny
změny termínů a pořadatelství v těchto soutěžích vše po dohodách klubů – termíny zavedeny
v systému na stránkách oblasti, dále probíhají jednání klubů např. turnaje Šumperk, Vsetín,
Opava U19, U15 žačky SBŠ Ostrava, Šumperk, Kyjov, Lanžhot atd.
4. VH minibasketbalu – delegátem za oblast StM bude Karel Hůlka
5. Příští výbor – středa 19. února 2014 od 16,00 hod. v Olomouci
Odpovídá:
Rozsíval
Schválil:

Emil Remenec, předseda

Zapsal:

Oldřich Sládek, předseda HK
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