
 

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

2.11.2021 

Přítomni: Mgr. B. Žánová, , Ing. P. Čeněk, M.Franěk, Ing. T.Benda,  

Nepřítomen : Ing. D.Kurucz 

Program : 

  

1. Kontrola zápisu 

2. Kvalifikace o NF 

3. Úprava webu 

4. Platby, finanční situace, příspěvek klubům 

5. Zpráva RM 

6. Výstupy z VH 2021 

7. Různé 

 

ad 1. 

Kontrola proběhla, úkoly splněny. 

ad 2. 

Výbor diskutoval o navrženém systému kvalifikací a rozhodl o změně v kategoriích chlapců, 

kde po rozpravě byl schválen systém 3 turnajů tak, aby každý z účastníků pořádal jeden turnaj. 

Výbor konstatoval, že vzhledem k epidemiologické situaci bude mít STK právo organizaci a 

systém kvalifikací aktuálně změnit nebo upravit. 

Hlasování – Pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0 

Schváleno. 

ad 3. 

Výbor schválil průběžnou podobu úprav webu a navrhl přidat sekci „foto“, kam by mohly 

oddíly posílat zajímavé fotografie z přípravy nebo zápasů. Dále se Výbor shodl na požadavku 

zobrazení zápasů tak, jak je to na webu CBF, pokud to bude technicky možné. 

Za úpravu webu byla schválena administrátorovi jednorázová odměna ve výši 5000,-Kč 

Hlasování – Pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0 

Schváleno. 

ad 4. 

1) Po udělení prvních pokut byla diskutována pravidla vydávání potvrzení pro platby. 

- Úkol – P.Čeněk – zjistit možnost platby pokut stejným systémem jako platby ČBF 

2) Oblasti dostaly vyrozuměni o přidělení finančních prostředků na rok 2021. Naše oblast 

dostane částku 98 375,-Kč. Výbor rozhodl o příspěvku na činnost družstev U11 – 13 ve 

výši 5000,-Kč. Již předem bylo avizováno, že tento příspěvek dostanou oddíly, které 



budou mít zastoupení na školení k novým pravidlům mini a následné VH. Výčet oddílů 

i částky jsou přílohou zápisu. 

Hlasování – Pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0 

Schváleno. 

3) Výbor schválil platbu za pronájem místnosti a občerstvení při jednání Výboru, VH a 

školení trenérů. P.Čeněk připraví vyúčtování do příští schůze. 

Hlasování – Pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0 

Schváleno. 

4) Výbor projednal odměnu členům a po diskusi byly schváleny částky Čeněk – 10 000,-, 

Benda – 10 000,-, Žánová – 0,-, Franěk – 0,-.  

Hlasování – 2 – pro, 1 – proti, 1 – zdržel se. 

Neschváleno. 

Ad 5. 

P.Čeněk přednesl zprávu RM.  

- Ze zprávy nevyplynuly žádné konkrétní činnosti, které by RM prováděl v oblasti. Proběhla 

diskuse o nutnosti konkretizace činnosti RM, o potřebnosti takové funkce v kraji a následně i 

náplni práce takového regionálního pracovníka. 

Na vědomí – Pro – 4 

Ad 6. 

Výbor probral výstupy a úkoly z VH.  

- P.Čeněk konstatoval, že k systému Leris nepřišel žádný konkrétní návrh písemnou 

formou, aby mohl jednat se správci.  

- Ani na výzvu, aby kluby zmapovaly, zda není v jejich okolí někdo, kdo odešel od 

práce v basketbalovém prostředí a koho by stálo za to oslovit pro oblast. 

- Žádné další úkoly z VH nevyplynuly 

Ad 7. 

1) Výbor znovu probral nastavenou výjimku a zdůraznil, že platí POUZE pro tuto 

sezónu a pro kategorie U11 a U12 chlapců i dívek.  

- Výjimka z rozpisu pro sezónu 2021/22. 

Výbor souhlasí s postupem STK, kdy jsou na žádost klubů zařazeni na soupisku U11 max 

3 hráči U12, kteří zároveň figurují na soupisce U12. Tato výjimka platí pouze pro tuto 

sezónu s ohledem na to, že hráči ročníku 2010 neměli možnost 2 sezóny po sobě rozvíjet 

svoje herní činnosti vzhledem k epidemii covid-19. Zároveň Výbor apeluje na vedení týmů, 

aby tuto výjimku nezneužívali pro hráče, převyšující výkonnostně mladší kategorii a dali 

příležitost k rozehrání pouze těm, kteří to potřebují. Tato výjimka nebude platit pro zápasy 

kvalifikace. 



2) Podnět STK 

Výbor prodiskutoval opakující se případy, kdy tým nastupuje v kategorii U11 – U13 

v počtu menším než 10 a nerespektuje pravidla střídání. Konkrétními případy se bude 

Výbor zabývat na příštím zasedání, nyní ale znovu připomíná, že v těchto kategoriích 

bylo v minulosti tolerováno pouze to, že družstvo nastoupí v minimálním počtu 8 hráčů 

a bude střídat podle pravidla pasarela a zároveň pokud má ve svých řadách starší hráče, 

bude střídat tak, aby na palubovce byli vždy maximálně 2 starší hráči. Pokud družstvo 

nebude respektovat tato mírnější pravidla, uzpůsobená pro týmy s menším počtem 

hráčů, je rozhodčí oprávněn utkání ukončit.  

 

3) Doporučení klubům 

Výbor doporučuje klubům využívat facebookovou stránku „Koš plný nápadů“, kde lze 

nalézt inspiraci pro tréninky nejen malých baskeťáků a zároveň sdílet vlastní zkušenosti.  

 

4) Vánoční posezení 

Výbor rozhodl o pořádání vánočního setkání zástupců klubů, trenérů, rozhodčích a 

dalších příznivců středočeského basketbalu dne 6.12.2021 v 18 hodin ve Sportcentru 

v Brandýse. 

 

 

Zapsala: B.Žánová  

 

 

 

 


