
Zápis ze schůze výboru ČBF – oblast Střední Čechy v sezóně 2021/22, která se konala 

6.9.2021 

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

Projednáváno: 

1) Zahájení 

2) Kontrola úkolů – plnění 

3) Doplnění Výboru 

4) VH 

5) STK - Rozpis soutěží, pravidla mini  

6) Výběry U14 

7) Covid – 19 – opatření 

8) Zpráva ze školení rozhodčích a VH 

9) různé 

ad 2. 

Z minulého Výboru nevzešel žádný úkol 

ad 3. 

F.Chmela – rezignoval na jaře na svoji práci ve Výboru a tak je třeba kooptovat dalšího člena. 

P.Čeněk navrhuje do konce volebního období L.Frice. Návrh bude předložen na VH, která bude 

svolána. 

Pro : 4 

ad 4. 

Výbor svolává VH STC CBF na 4.10.2021 od 18hodin do Sportcentra v Brandýse/Labem. VH 

bude navazovat na školení pravidel mini pro kluby. 

Ad 5. 

STK – řízení soutěží. 

- Rozlosováno, připomínky k systému U13 a nedělním termínům U12 

- STK zdůvodňuje rozdělení U13 větší pestrostí soupeřů a přípravou na starší kategorii 

- U12 mají některé nedělní termíny z důvodu pokrytí delegací rozhodčími. Výbor 

doporučuje při obsazenosti tělocvičen respektovat i odpolední časy utkání 

- KVALIFIKACE MINI – přihlášky i se zaplacením poplatku 2000,-Kč za družstvo je 

třeba zaslat do konce září na adresu lubosfric@seznam.cz 

- Kvalifikace bude probíhat v kategoriích U11,12,13 chlapci a dívky a U11 mix 

- Úkol pro STK – zapracovat opatření proti covid – 19 a reagovat na stránkách na změny 

 

ad 6. 

Výbor schválil nominaci trenérů krajských výběrů U14 

U14 CH – M.Franěk (Nymburk), P.Čeněk ml.(Brandýs) 



U14G – J.Havran (Sadská), P.Hubálek (Brandýs) 

Ad 7. 

Covid – 19 – opatření 

- ČBF vydalo doporučení k postupu při výskytu Covid-19  

- Výbor upozorňuje kluby na nutnost postupovat podle platných opatření  

- Přeložení zápasu z důvodu karantény nebude finančně penalizováno, klub dodá 

potvrzení o nařízení karantény 

- V případě umístění jednoho nebo dvou klubů do karantény odehrají ostatní svoje zápasy 

normálně a je možné, že dojde k aktuálnímu přelosování 

ad 8. 

Zpráva ze školení rozhodčích a VH 

- Vyškoleno 13 nových rozhodčích 

- Aktivních zapsáno 56 

- V průběhu školení bylo předáno ocenění p.Strnadovi u příležitosti ukončení kariéry a 

p.Vávrovi  za 50let působení v roli rozhodčího.  

- Rozhodčí budou vybaveni novými dresy a píšťalkami 

- Výbor schválil úpravu pravidel mini podle konzultace s rozhodčími a uložil připravit na 

4.10. ukázková videa a školení k těmto pravidlům 

- Školení se bude konat od 17hodin ve Sportcentru v Brandýse /Labem 

- Byla oceněna aktivita rozhodčích v oblasti komunikace a podnětů k novým situacím 

 

 

Ad 9. 

 

- Hlášenky – upozorňujeme kluby, že je nutné hlášenku poslat 10dní předem, nejpozději 

do čtvrtka 12hod předešlého týdne 

- Výbor zve zástupce klubů na VH CBF, která se koná 20.9.2021 od 14 hod. v hotelu 

Pyramida. Bližší informace jsou umístěny na stránkách ČBF. 

- Výbor zve na volební VH ČABT, která se koná 20.9.2021 v 10 hod. na Strahově 


