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

24.2.2022 

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

Host: L.Vetorová 

Program : 

  

1. Kontrola zápisu 

2. Průběh soutěží 

3. Informace k VH ČAMB 

4. Informace k VH STC 

5. Informace k VH ČBF 

6. Různé 

 

ad 1. 

Kontrola proběhla, úkoly splněny. 

ad 2. 

- Výbor konstatoval, že všechny soutěže musí být dohrány do 15.5. kromě soutěží 

dospělých. Nedohrání zápasů bude pokutováno částkou 1000Kč/zápas. Pokutu hradí 

klub, který jako první odložil utkání a následně nebylo dosaženo dohody o termínu 

dohrání. Výbor apeluje na kluby, aby se snažily dospět k vzájemné dohodě a bylo tak 

dohráno co nejvíce zápasů. 

- Soutěže dospělých se v základní části dohrají do 28.2., dále se bude hrát play off. Vítěz 

bude pořadatelem Final 4. Termín stanoví Výbor na další schůzi. Pořadatelům bude 

poskytnut manuál k postupu při Final4. Vítězové získají finanční prémii. 

- Kvalifikace – chlapci – blíží se ke konci, U11 postupuje Nymburk, Brandýs jako 

pořadatel má místo přidělené 

- Kvalifikace dívky – U13 dohráno, postupuje Sadská, U12 semifinále se dohraje 3.3., 

dále STK určí termín finále. U11 finále se dohraje 10.3. 

- Všechny kvalifikace musí být dohrány do konce března 

ad 3. 

VH ČAMB se koná 28.3. v Pardubicích v hotelu Labe. Kluby, které se zaměřují na práci a 

dětmi, by měly vyslat své zástupce a podílet se na dalším směřování této organizace. VH je 

volební, kandidátní lístky je možné zaslat do 15.3. Všechny podrobnější informace i materiály 

jsou umístěny na webu ČBF 

ad 4. 

Výbor pověřil P.Čeňka přípravou materiálů k VH STC, která se bude konat 23.5. Úmysl 

kandidovat znovu do Výboru potvrdil P.Čeněk, B.Žánová i M.Franěk. Další členové 

kandidaturu nepotvrdili. 

 

 



Ad 5. 

P.Čeněk  informoval o přípravě VH ČBF a zároveň o záměru znovu kandidovat do Výboru. 

D.Kurucz ještě svoji kandidaturu zvažuje.  

 

Ad 6. 

- P. Čeněk informoval o pořádání Junior NBA a požádal o vyvěšení informace na web 

kraje. Jedná se o soutěž škol, kterou v minulosti vyhrála ZŠ Na Výsluní Brandýs. 

Soutěže se účastní chlapci i dívky roč.2010 a mladší, kteří jsou v letošním školním roce 

na 1.stupni ZŠ. 

- P.Čeněk upozornil na rozvojové programy ČBF a možnost čerpání finančních 

prostředků pro kluby. Informace bude také zveřejněna na webu stc. 

- Byla diskutována možnost uspořádání kempů U12,13, které budou jednodenní a 

smíšené. Bude provedena kalkulace a osloveni trenéři z oddílů, aby se kempů zúčastnili. 

Jejich účast bude honorována. Kempy budou vyhodnoceny a podle toho vytvořen plán 

na další sezónu. 

- Podle pokynů ČBF budou do konce května uspořádány ještě srazy U14. Zodpovídají 

trenéři výběrů. 

- LODM – P.Čeněk informoval o přípravách na olympiádu mládeže v Olomouci, která se 

bude konat 26.6.-1.7. Basketbal se bude hrát pouze v Olomouci, některé sporty budou 

přesunuty do Prostějova. Účastnit se budou hráčky a hráči 2007 a mladší s bydlištěm ve 

Středočeském kraji. 

- Středočeské dresy na OLDM budou zkontrolovány na příští schůzi  

- Trenéři by měli začít s výběrem hráčů a plánováním přípravných srazů ve druhé 

polovině května či v červnu  

- Více o olympiádě na https://odm.olympic.cz/2022 

- P.Čeněk požádal T.Bendu o projednání delegace rozhodčích na NF U11 v Brandýse.  

- Na příští schůzi bude pozván Radek Šnábla, aby představil projekt 3x3  

 

Další zasedání Výboru se bude konat 24.3. od 17,00. 

 

 


