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Zápis č. 24 - zasedání Výboru ČBF oblast Střední Morava - dne 29. června 2015 a
aktivu klubů k mistrovským soutěžím sezony 2015/16
Přítomni:

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

Omluveni:
Aktiv klubů
Program:

1. Kontrola zápisu č. 23 ze dne 19. května 2015
2. Mistrovské soutěže oblasti Střední Moravy 2015/2016, návrhy hrací komise pro aktiv
klubů
3. LODM 2015, turnaj oblastí dívek U 15 Klatovy
4. Aktiv klubů
5. Různé
6. Příští schůze výboru
1.

1. K zápisu č. 23 nebyly podány písemné připomínky, zápis č. 23 schválen
2. Výbor projednal a schválil zprávu hrací komise na návrhy k soutěžím nadcházející sezony
2015/16
3. Na LODM 2015 v Plzni se Zlínský kraj umístil na 6. místě, Olomoucký na 13. místě. Na
turnaji dívek v Klatovech se družstvo složené z hráček klubů Olomouckého kraje umístilo na
6. místě, když na doporučení asistenta reprezentačního trenéra dívek U 15 jsme nenominovali
hráčky účastnící se následného srazu reprezentace v Jičíně, příště tak bude učiněno pouze na
základě žádosti z ČBF.
4. V úvodu aktivu klubů byly předány diplomy a míče vítězům jednotlivých mistrovských
soutěží oblasti StM v sezóně 2014/15.
4.1 Schválené systémy:
− OP I muži – 8 družstev, hrací den pátek, po písemné dohodě se soupeřem lze utkání
předehrát nebo posunout na sobotu. Po základní části budou vytvořeny skupiny
z družstev na 1 – 4. místě, které se utkají každý s každým se započítáním výsledků
základní části. Vítěz získá právo přímého postupu do 2. ligy mužů, družstva na 5.8.místě se stejným systémem, 8 družstvo bude hrát baráž s postupujícím z OP II,
Návrh Lipníku na play – off nebyl zúčastněnými kluby přijat.
− OP II muži – 6 družstev 4 kolově, hrací den pátek, vítěz baráž s 8 družstvem OP I (v
případě nezájmu další v pořadí umístění). V obou mužských soutěžích bude klubům
umožněno vkládat statistiky utkání, včetně veřejného známkování rozhodčích!
− Soutěž žen nebude, OSK Olomouc bude přeřazena do Jižní Moravy, SK UP Olomouc
se přihlásila na Severní Moravu.
− Hoši U 19 + U 17 společná soutěž s oblastí SM, která bude soutěž řídit, 10 družstev,
− Kadetky U 17 společná soutěž všech 3 moravských oblastí – 9 družstev, řídí SM
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− U 15 + U 14 jsou od letoška v kompetenci KBDM, která přihlášená družstva zařadí do
skupin a pověří oblasti řízením soutěže. Oblast StM řídí Divizi skupinu E dívek U 15.
− U 13 hoši – samostatná soutěž oblasti StM,
− U 13 dívky, společná soutěž s oblastí JM, 4 kolově, pro všechny kategorie mini pak
platí pravidlo, že pouze v kvalifikacích budou aplikována pravidla ČAMB.
− U 12 hoši – 14 družstev ve společné soutěži s oblastí SM, soutěž řídí SM.
− U 12 dívky – 6 družstev, 4 kolově, řídí StM
− U 11 hoši – 8 družstev, samostatná soutěž StM
− U 11 dívky – 5 družstev, společná soutěž s JM, soutěž řídí JM.
4.2 Rozlosování soutěží 2015/2016 a umístění na web
Termín: 31. 7. 2015
Odpovídá: Rozsíval, Sládek, Remenec
4.3 Zahájit přípravu Rozpisu soutěží 2015/2016

Termín schválení příští schůze výboru
Odpovídá: Rozsíval, Sládek, Remenec

5. Různé
Upozornění klubům na změnu systému vydávání licencí a vyřizování přestupů a hostování.
Bez licencí a soupisek budou kluby řešeny dle DŘ ČBF, proto žádáme organizační
pracovníky, aby neodkládali vyřizování potřebných operací na poslední chvíli.
• ke všem licencím, které byly vydané před 25. 2. 2013 chybí fotky. Jak jistě víte, v roce
2013 Lerisu bohužel spadl server a všechny fotky se ztratili. Všichni organizační
pracovníci, musí překontrolovat datum vydání licencí, popřípadě kvalitu fotografií a
fotky případně doplnit barevnými fotografiemi
• vyřizováním nových licencí, hostování a přestupů viz manuál odkaz Dokumenty ČBF
StM
6. Příští výbor – čtvrtek 3. září 2015 od 16.00 v klubovně č. 9 SH UP Olomouc

Schválil:

Emil Remenec, předseda

Zapsal:

Jaroslav Rozsíval – sekretář
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