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Kontaktní telefony: 
Sekretář ČBF STM   Jaroslav Rozsíval  776 082 256 
Předseda HK ČBF STM   Oldřich Sládek  604 808 548 
Delegační referent ČABR STM  Lukáš Kapaňa  776 083 804 

 

 

Zápis – z pracovní schůze Hrací komise ČBF oblast Střední Morava 
dne 18. listopadu 2020 v Olomouci 

 
 

Přítomni: Sládek Oldřich – předseda, Rozsíval Jaroslav – člen komise, Remenec Emil – člen komise 
 

Program:       
1. Mistrovské soutěže oblasti Střední Moravy 2020/2021 
2. Provinění družstev v rámci soutěží popř. Vyhlášení soutěží ČBF – oblast střední Morava 2020/2021 
3. Aktualizace rozhodčích oblasti v systému 
4. Příští schůze komise – dle vývoje situace 

 
 

 

Schůzka proběhla na základě ztížené situace provozování amatérského sportu v rámci celé ČR a tím i 
zásadního ovlivnění řízení a konání soutěží řízených jednotlivými oblastmi. Cílem je, být připraveni na 
možný restart soutěží obzvláště s přihlédnutím k okolnostem uzavření tělocvičen zejména pro mládežnický 
sport.  

Opatřením vlády ČR, Ministerstva zdravotnictví a schválení prodloužení nouzového stavu /nově do 
12.12.2020/ a tabulky podle rizikového skóre PES (protiepidemický systém) 3. stupeň jsou hromadné akce 
ve vnitřních prostorách pro maximálně 10 lidí, pro 50 osob platí stupeň 2 a ten je dle odhadu letos 
nereálný. 

1. Mistrovské soutěže: 

 Hrací komise rozhodla: 
a) Zrušit termíny všech utkání plánovaných v Oblasti StM do 31. 12. 2020. 

b) Připravit návrh soutěží nejdříve však od 9. 1. 2021   Termín 20. 12. 2020 

c) Projednat s oblastí SM redukci vyhlášených společných soutěží a to maximálně na dvojutkání 
v rámci výsledné tabulky tzn. 1 s 1, 2 s 2, atd. 

d) Soutěže kategorie mini plánovat tak, aby bylo možné odehrát základní část ve stávajících 
termínech s prodloužením do nejzazšího termínu pořádání Národních finále a Festivalů. V případě 
chybějících termínů využít zejména víkendy v termínech jiných mini kategorií např. sobota U13 a 
neděle U12. Je to změna oproti původní termínové listině. 

e) Dodržování stanovených hygienicko - protiepidemických podmínek MZDR při utkáních bude 
podmínkou pro uskutečnění soutěží a každé jednotlivé utkání. 

f) Zamítla pořádání jakýchkoliv turnajů v rámci mistrovských soutěží z důvodu kumulace velkého 
počtu dětí v prostorách hal a tělocvičen. 

2. Provinění družstev v rámci soutěží popř. Vyhlášení soutěží ČBF – oblast střední Morava 2020/2021. 
Připravit Platební výměry za provinění a odeslat klubům Dukla Olomouc, Uherský Brod a Rožnov pod 
Radhoštěm      Termín 30. 11. 2020 

 
3. Aktualizace rozhodčích oblasti v systému 

Na základě zaslaného jmenného seznamu rozhodčích předsedou Lukášem Kapaňou aktualizovat 
v systému Leris rozhodčí a přiřadit je do oblasti StM pro potřeby delegačního referenta.  
Termín 30. 11. 2020 

 
4. Příští schůze komise – dle vývoje situace a vyhlášeným opatření proti šíření Coronaviru v ČR 

 
 
Zapsal:  Jaroslav Rozsíval 

 
 
  


