Organiza ní jednotka eské basketbalové federace o.s.,
BF – Oblast St ední Morava
Bo ivojova 235/1, 779 00 Olomouc
22709720
telefon: +420 728 025 696, +420 737 638 638
E-mail: basketbal.olomoucky.kraj@seznam.cz

Zápis . 28 - zasedání Výboru BF oblast St ední Morava - dne 10. b ezna 2016
ítomni:
Omluveni:

Remenec, Schmid, Sládek, Miketa, Zatloukal, Kubiš – DRO,Rozsíval – sekretá
lka,Horký

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

Kontrola zápisu . 27 ze dne 20. Ledna 2016
Mistrovské sout že oblasti St ední Moravy 2015/2016
Informace z SBT
Ekonomika
R zné
P íští sch ze výboru

1.

1. K zápisu . 27 nebyly podány písemné p ipomínky, zápis . 27 schválen, z VH trvají body 3, 5
2. Výbor projednal, schválil a rozhodl:
Výbor projednal zprávu hrací komise za období do 9. b ezna 2016
Schválil p esun termínu kvalifikace dívek U 13 na termín 12. - 13. b ezna 2016
Projednal a schválil projekt „P íprava rozhod ího na vyšší sout ž - ízení utkání t emi
rozhod ími.“ Hrací komise vybrala dv utkání, OP I . 68. BK TJ Spartak Uherský
Brod - Orli Prost jov B a baráž mezi posledním družstvem OP I a družstvem
postupujícím do baráže z OP II.
Všichni rozhod í delegovaní k utkání se musí ídit metodikou ízení utkání pro t i
rozhod í a ídí se platnými Pravidly basketbalu, Sout žními ády a dalšími dokumenty
platnými pro sezónu 2015/2016.
etí rozhod í bude ídit utkání bez nároku na jakékoliv náhrady ze strany klub (pop .
na náklady ABR - StM), ale se všemi právy a povinnostmi rozhod ích!
Delega ní referent p edloží navrženou delegaci ke schválení Hrací komisi.
Termín: 28. 3. 2016 pro utkání . 68
Termín: 11. 4. 2016 pro barážové utkání
Odpovídá:

David Vyplel a Ond ej Remenec

3. Výbor schválil uspo ádání školení trenér licence C v termínu 16. – 18. zá í a 23. – 25. zá í
2016 v Olomouci, p vodn plánovaný ervnový termín musel být zm n z d vodu plné
kapacity SH UP, p edb žn kluby avizují 11 zájemc .
4. Ekonomika
J. Rozsíval seznámil výbor s Protokolem kontroly originál ú etních doklad na
Krajském ú ad v Olomouci v úterý 8. b ezna 2016 p i využití p ísp vku
z Olomouckého kraje na p ípravu pro LODM 2015.

1

Organiza ní jednotka eské basketbalové federace o.s.,
BF – Oblast St ední Morava
Bo ivojova 235/1, 779 00 Olomouc
22709720
telefon: +420 728 025 696, +420 737 638 638
E-mail: basketbal.olomoucky.kraj@seznam.cz

Výbor schválil výsledovku hospoda ení oblasti za rok 2015, zpracovanou ing.
Slana ovou a uložil sekretá i podat na FÚ v Olomouci Da ové p iznání za rok 2015.
Termín: 18. 3. 2016

Odpovídá:

Jaroslav Rozsíval

Výbor vzal na v domí 1. verzi rozpo tu 2016
Výbor uložil sekretá i projednat na KÚ v Olomouci p ípadnou dotaci z programu na
získání trenérských licencí.
Termín: p íští sch ze výboru
5.

Odpovídá:

Jaroslav Rozsíval

zné
Ing. Kubiš seznámil výbor s aktuálním vývojem a problematikou v NRS U15 chlapc
ízenou oblastí východní echy, v etn p ipomínek ke komunikaci s ídícím orgánem
sout že (hlášenky – pozdní zasílání/potvrzování a soupisky dopln ní až po urgencích)
Prob hla diskuse k po ádání sout ží pro sezónu 2016/2017, jejíž sou ástí byl návrh
povinnost klub v p ípad , že bude vyhlášena kvalifikace v oblasti STM a oni ji budou
chtít hrát, budou mít povinnost se ú astnit dlouhodobých sout ží po ádaných v rámci
jednotlivých kategorií.

6.

íští výbor – dle KNBL ve všední den v Prost jov

Schválil:

Emil Remenec, p edseda

Zapsal:

Jaroslav Rozsíval, sekretá
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