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. 23 - zasedání Výboru ČBF oblast Střední Morava - dne 19. května 2015
Přítomni:
Omluveni:

Remenec, Sládek, Schmid, Krhovský, Fašánek, Rozsíval – sekretář
Zatloukal, Čoček – DRO, Miketa, Horký, Hůlka, Vyplel – ČABR - StM

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

Kontrola zápisu č. 22 ze dne 2. dubna 2015
Mistrovské soutěže oblasti Střední Moravy 2014/2015
Vyhlášení soutěží 2015/16
LODM 2015, turnaj oblastí dívek U 15 - Klatovy
Různé
Příští schůze výboru

1.

1. K zápisu č. 22 nebyly podány písemné připomínky, zápis č. 22 schválen
2. Výbor projednal a schválil:
• Výbor projednal a schválil zprávu hrací komise za období od 2. dubna 2015 do 19. května
2015.
• Mistrovské soutěže v oblasti ukončeny.
3. Výbor projednal a schválil vyhlášení mistrovských soutěží sezóny 2015/16:
• dle pokynu z KBDM nebude oblast vyhlašovat kategorii U 14 a U 15 a kluby vyplní
pouze formulář přihlášky zaslanou společně s vyhlášením soutěží oblasti a ta bude
následně předána na ČBF, která přihlášená družstva zaeviduje a zařadí do soutěží,
• Přihlášky budou klubům zaslány elektronickou poštou, termín uzávěrky bude 15.
června 2015.
• Aktiv klubů k soutěžím se uskuteční v pondělí 29. června od 17.00 v učebně č. 62 SH
UP Olomouc.
4. LODM 2015, turnaj oblastí dívek U 15 – Klatovy:
• Výbor byl seznámen s nominačním soustředěním chlapců Olomouckého kraje pro
LODM v Plzeňském kraji v termínu 14. - 19. června 2015
• Seznámen s organizací regionálního soustředěním hochů U 14,
• výbor ČBF schválil zcela chybný návrh KBDM a zařadil oblast do společného celku
s oblastí Severní Morava.
• Turnaj oblastí dívek U 15 v Klatovech byl posunut na termín 13. - 15. června 2015
s tím, že dívky budou účastnicemi zahájení LODM 2015 v neděli 14. Června
• Doprava na tento turnaj bude vlakem, jízdenky zařídí sekretář oblasti.
5. Různé
• Remenec seznámil výbor se svou účastí na poradě předsedů oblastí s výborem ČF 14.
dubna v Praze,
• Rozsíval podal informace z Valné hromady ČBF 27. dubna v Praze, za zmínku stojí
především skutečnost, že od 1. 7. 2015 začne platit elektronický systém v zadávání
vyhotovení hráčských licencí, přestupů a hostování, jinak spíše zpráva výboru ČBF
připomínala osobní prezentaci pracovníků sekretariátu ČBF. Informace pana Křiváčka
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o projektu KBDM s regionálními výběry U 14 a dostatku finančních prostředků, za
tohoto stavu je spojení oblastí Střední a Severní Moravy zcela nepochopitelné a
doposud nemáme informaci, proč KBDM takto rozhodla.
6. Příští výbor v pondělí 29. června od 16.00 v učebně č. 62 SH UP Olomouc

Schválil:

Emil Remenec, předseda

Zapsal:

Jaroslav Rozsíval – sekretář
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