
Zápis ze schůze výboru ČBF – oblast Střední Čechy v sezóně 2020/2021, která se konala 

26.5.2021 

Přítomni: Mgr. B. Žánová, , Ing. P. Čeněk, L. Fric, Ing. T.Benda, Ing. D.Kuruzc 

Omluveni : Fr. Chmela 

Host: L.Peterková 

Program : 

  

1. Kontrola zápisu 

2. Ukončení soutěží 2020/2021 

3. Vyhlášení soutěží pro sezónu 2021/2022 

4. Zpráva o činnosti rozhodčích 

5. Finanční situace 

6. Návrh červnových turnajů  

7. Různé 

 

ad 1. 

Kontrola proběhla, vzhledem k uzavření soutěží byla většina úkolů již mimo důležitost. 

ad 2. 

Soutěže ročníku 2020/2021 byly již ukončeny, informace jsou na stránkách Stc.  

ad 3. 

STK – řízení soutěží. 

- Vyhlášení soutěží bude v co nejkratší době 

- Výbor se shodl na potřebnosti vyhlášení oblastní krajské soutěže pro kategorii 2007-

2008, která by nahradila zrušenou nadregionální ligu. Bude určena týmům, které se 

finančně nebo výkonnostně necítí na účast v žákovské lize. Pro tuto soutěž je stanoveno 

datum přihlášek 5.6., aby se v případě malého počtu účastníků mohly týmy přihlásit 

do ŽL. 

- Ostatní přihlášky budou do 20.6.2021 

- Startovné do soutěže nebude vybíráno u týmů, které uhradily tuto částku pro sezónu 

2020/2021. Ostatní uhradí dle pokynů v rozpisu zároveň s přihláškou. 

ad 4. 

- Zpráva o činnosti rozhodčích 

- L.Peterková představila vizi činnosti rozhodčích a informovala Výbor o aktivitách 

během covidu-pořádání webinářů, aktivizace rozhodčích, příprava další práce pro 

začátek nové sezóny 

- Výbor souhlasil s návrhem na snížení poplatku pro rozhodčí v sezóně 2021/22 na 250,-

Kč. Tato částka bude použita na nákup triček pro rozhodčí 

- Školení rozhodčích se bude konat v září v Brandýse 

- V rámci tohoto školení proběhne i školení trenérů k novým pravidlům. Účast na 

školení bude podmínkou k vyplacení příspěvku na práci s týmem mini 



- Ve spolupráci s rozhodčími budou vytvořeny metodické materiály, které budou 

rozeslány klubům jako možnost k doškolování trenérů a informace pro rodiče a 

fanoušky 

- Výbor vítá snahu nového vedení o rozvoj práce s rozhodčími a metodickou práci s kluby 

a tuto snahu podpoří i domluvenými finančními prostředky. 

- Pro letošní rok bude předložen upravený rozpočet, který byl předběžně domluven a 

akceptuje domluvené akce. Tento rozpočet bude po schválení přílohou zápisu schůze 

26.6.2021 

Ad 5. 

- Výbor byl seznámen s finanční situací svazu a na příští schůzi bude vytvořen rámcový 

plán čerpání  

- Na příští schůzi bude projednáno čerpání pro letošní rok 

 

Ad 6. 

- Výbor rozhodl o podpoře pořadatelů turnajů v kategoriích U11, U12, U13. Pokud se 

středočeský subjekt rozhodne pořádat turnaj ve výše uvedených kategoriích a účastní se 

ho nejméně 3 týmy, podpoří svaz turnaj částkou 1 000,-Kč/účastníka. 

- Informace o konání turnaje spolu s fotografií z průběhu pošle pořadatel spolu se žádostí 

o příspěvek na adresu petrcenek@seznam.cz 

 

Ad 7. 

- 10.6. se uskuteční setkání klubů naší oblasti se členy Výboru ČBF a generálním 

sekretářem p.Konečným o situaci v současném basketbalu a problémech klubů 

v naší oblasti. 

- Setkání se bude konat ve Sportcentru v Brandýse nad Labem od 17,30 hod. a poté 

naváže diskuse o středočeském basketbalu  

- Účast zástupce klubu je podmínkou získání dotace na činnost klubu pro sezónu 2021/22 

 

 

Další schůze Výboru je plánována na 26.6.2021 

 

 

 

 

 

 

 


