
Zápis ze schůze výboru ČBF – oblast Střední Čechy v sezóně 2021/22, která se konala 13.1.2022 

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

Program: 

1) Kontrola zápisu, plnění úkolů 

2) Průběh soutěží, odložená utkání KP a kvalifikace 

3) Návrh rozpočtu na rok 2022 

4) LOHDM 

5) Různé 

Ad 1)  

- Z minulého jednání vyplynul úkol pro P.Čeňka na zjištění ceny maskota pro středočeskou 

oblast. Cena se pohybuje kolem 40 000,-Kč. Výbor rozhodl, že nákup maskota nechá na novém 

Výboru, který vzejde z voleb na VH 2022 

Ad 2)  

- Soutěže jsou stále ovlivněny množstvím odkladů kvůli karanténám. Výbor apeluje na kluby, aby 

se snažily domluvit náhradní termíny tak, aby nedocházelo ke kumulaci zápasů a následnému 

přetížení dětí 

- Bohužel dochází k odkladům i kvůli účasti klubu v jiných soutěžích. Pro další sezónu navrhuje 

Výbor tyto odklady nepovolovat nebo výrazně sankcionovat 

- Probíhají kvalifikace mini. U dívek je odehrána kvalifikace U13, postupuje Sadská. U11 

odehráno první kolo, do dalšího kola postupuje Sadská a Benešov. U 12 bylo 1. kolo sk. A 

odloženo, dohráno bude 20.-22.1. Druhé kolo je plánováno dle rozpisu. Prvním postupujícím 

do 2. kola je Slaný. 

- Kvalifikace chlapců U11 – postupuje Brandýs, U 12 nejsou vzhledem ke karanténám odehrány 

žádné zápasy. Výbor rozhodl, že změní systém kvalifikace tak, že všechny týmy sehrají zápasy 

každý s každým, doma-venku. Termíny jednotlivých zápasů nahlásí po dohodě STK do konce 

ledna. V případě, že se týmy nedohodnou, termín určí STK. Odklady nebudou dále povolovány 

a zápasy budou kontumovány. Výbor apeluje na kluby, aby se snažily v maximální míře utkání 

odehrát. 

- U13B – odehráno první kolo, pokud bude o postupujícím rozhodnuto po 2.kole, další zápasy se 

již z rozhodnutí STK neodehrají. 

- Byl projednán dotaz ohledně úpravy soupisky během kvalifikace. Výbor konstatoval, že pokud 

se nejedná o hostování nebo přestup, je možné na soupisku týmu přiřadit dalšího hráče klubu, 

aby byl zajištěn dostatečný počet hráčů.  

Ad 3) 

- Výbor projednal návrh rozpočtu na rok 2022 a shodl se na předběžných výdajích. Podle návrhu 

by rozpočet 2022 měl být přebytkový. O přesném plnění a výdajích rozhodne až nový Výbor. 

- V rámci projednání rozpočtu Výbor schválil příspěvek na činnost rozhodčích ve výši 50 000,-Kč. 

Ad 4) 

 LOHDM – Výbor projednal pověření trenérů na olympiádu mládeže v Olomouci.  

Chlapci – Michaela Uhrová, Milan Tomášek 

Dívky – navržen J.Havran, asistent bude ještě konzultován 



Výbor pověřil P.Čeňka jednáním s KÚ o dalším postupu. 

 

Ad 5) 

- Výbor projednal informaci, že jedním z navržených opatření k finančnímu posílení oblastí je 

snížení počtu oblastí na 6. Podle návrhu by jednou ze zrušených oblastí měla být i oblast 

středočeská. Výbor se ostře vyhrazuje proti tomuto návrhu jako nesmyslnému, protože oblast 

má dostatek družstev a její rozdělení a přiřazení k jiným krajům by vedlo nejen k úbytku týmů, 

které by hlavně v mladším věku nebyly schopné na zápasy KP dojíždět třeba do Českých 

Budějovic, ale v neposlední řadě by došlo ke ztrátě podpory Středočeského kraje, který 

podporu basketbalovým klubům váže na spolupráci a potvrzení středočeského výboru. 

- Výbor projednal návrh P.Čeňka na zřízení virtuální síně slávy. Žádá touto cestou kluby a jejich 

funkcionáře, aby navrhli ze svého středu trenéry, hráče nebo další pracovníky, kteří se zasloužili 

o rozvoj basketbalu ve středních Čechách. 

- Výbor projednal předběžný termín VH na 23.5.2022 a pověřil P.Čeňka administrativní 

přípravou VH 

- Výbor schválil příspěvek rozhodčím NRG z naší oblasti ve výši 100Kč/zápas. Administrací 

pověřil T.Bendu 

- Výbor projednal návrh na konání otevřených campů kategorií U11,12,13 a jejich organizací se 

bude zabývat na dalším jednání. 

 

 

 

 

 


