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. 25 - zasedání Výboru ČBF oblast Střední Morava - dne 3. září 2015
Remenec, Sládek, Miketa, Krhovský, Fašánek, Zatloukal, Čoček, Rozsíval – sekretář
Schmid, Horký, Hůlka, Vyplel – ČABR – StM

Přítomni:

,

Program:
1. Kontrola zápisu č. 24 ze dne 29. června 2015
2. Mistrovské soutěže oblasti Střední Moravy 2015/2016, schválení Rozpisu mistrovských
soutěží
3. Informace z ČABR – StM
4. Hospodaření 1 – 6 / 2015
5. VH oblasti Střední Morava
6. Různé
7. Příští schůze výboru

1.

1. K zápisu č. 24 nebyly podány písemné připomínky, zápis č. 24 schválen, usnesení zápisu 4.2 a
4.3 splněny
2. Výbor projednal, schválil a rozhodl:
a) schválil, Rozpis mistrovských soutěží oblasti StM nadcházející sezóny 2015/2016
b) rozhodl, zařadit do Rozpisu v článku k soupiskám, soupisky budou platné pouze
v barevné formě pro lepší identifikaci hráčů a trenérů
c) rozhodl, trenéři nemusí předkládat trenérskou licenci, foto a údaje trenéra jsou na
soupisce včetně platnosti licence.
d) rozhodl, Rozpis obdrží kluby elektronickou poštou a bude vyvěšen na webových stránkách
oblasti
e) projednal žádost Uherského Brodu na sehrání mistrovských utkání OP I mužů v sobotních
termínech, žádost zamítl, hrací den stanoven v OP I a II na pátek.
f) projednal připomínku k termínům kategorie U 13 minižákyň družstev jižní Moravy
k množství utkání a rozlosování soutěže (SŠMH Brno a Valosunu Brno), systém a termíny
zůstanou stávající na základě rozhodnutí aktivu klubů oblasti
3. ČABR - StM předseda D. Vyplel – k řízení mistrovských soutěží přihlášeno 48 rozhodčích,
vznesen požadavek na úpravu ošatného, informace z republikového semináře rozhodčích a
volby předsedy ČABR.
V rámci diskuze byl požadavek zvýšení ošatného vrácen s požadavkem na přepracování
včetně vypracování koncepce rozvoje mladých rozhodčích, možností motivace rozhodčích
atraktivitou delegací směrem k postupu do vyšší kategorie, hodnocením rozhodčích, změnou
systému delegací, apod. Současný stav odměn v současné době odpovídá ekonomickým
podmínkám družstev v regionu a podpoře basketbalu měst a obcí, firem včetně řídícího
orgánu.
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4. Výbor byl sekretářem seznámen s výsledkem hospodaření oblasti za 1 – 6 / 2015, zpracovaný
ing. Slanařovou:
Náklady
172 587 Kč
Příjmy
115 903 Kč
Ztráta
57 683 Kč
vše v intencích rozpočtu 2015
Valná hromada oblasti se uskuteční ve čtvrtek 5. listopadu 2015, zpracovat podklady a
následně rozeslat klubům, včetně vyvěšení na webové stránky oblasti.
Termín:
3. 10. 2015
Odpovídá:
Rozsíval, Sládek
6. Různé
- předložena ukázka barevně vytištěné soupisky
- bližší seznámení s novým způsobem vystavování nových licencí, přestupů a hostování
- umístění kategorie U10 – Olomoucká školní liga na stránky oblasti

5.

7. Příští výbor – středa 14. října 2015 od 16.00 v klubovně č. 9 SH UP Olomouc

Schválil:

Emil Remenec, předseda

Zapsal:

Jaroslav Rozsíval, sekretář
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