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

31.3.2022 

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

Host: L.Vetorová, R. Šnábl 

Program : 

  

1. Kontrola zápisu 

2. Návrh soutěží 3x3 

3. Průběh soutěží 

4. Informace k VH ČAMB 

5. Informace k VH STC 

6. Informace k VH ČBF 

7. Různé 

 

ad 1. 

Kontrola proběhla, úkoly splněny. 

ad 2. 

Host R.Šnábl představil záměr na pořádání posezónních turnajů 3x3 jako Středočeského 

poháru. Vzhledem k zápasovému programu schválil Výbor 2 termíny semifinále (21.-22.5. a 

28.-29.5.) pro kategorie U12 a U13. Turnaje by měly být pro 8 týmů a první 4 postupují do 

finále. Výbor požádal BC Kolín, aby zařadil finálové zápasy do programu výročního turnaje 

Streetballu v Kolíně. Výbor uložil R.Šnáblovi zajištění pořadatelů semifinále a vypracování 

metodiky v co nejkratší době, aby bylo možné záměr zveřejnit. 

V souvislosti s přípravou této akce se Výbor rozhodl odložit pořádání kempů U11-13. 

ad 3. 

Kvalifikace dokončeny, v jednotlivých kategoriích postupují: 

Dívky: 

U11 – Benešov 

U12 – Sadská 

U13 – Sadská 

Chlapci: 

U11 – Nymburk, Brandýs (pořadatel) 

U12 – Brandýs 

U13 – Nymburk 

Všichni vítězové kvalifikací jsou zároveň přeborníky kraje. 

Úkol – T.Benda zajistí medaile, poháry a trička pro každý tým. Výbor se pokusí zorganizovat 

slavnostní předání na některém z utkání NBL mužů nebo 1.ligy žen. Čeněk zajistí diplomy.  



Další soutěže probíhají, dohrávají se utkání. Konec dohrávek je stanoven na 15.5. 

Final 4 – Muži, ženy – bude zveřejněn manuál, podle kterého se bude pořádat, předpokládaní 

pořadatelé – Poděbrady (muži) – termín 7.-8.95., Kladno (ženy) – termín 14.-15.5. 

T. Benda zajistí poháry pro vítězné týmy, které zároveň obdrží od Středočeské oblasti finanční 

odměnu 10 000,-Kč. 

ad 4. 

VH ČAMB se konalo 28.3. v Pardubicích v hotelu Labe. Účastnilo se ho 28 zástupců klubů. 

Zvolen byl nový výbor ve složení B.Žánová, P.Michálková, P.Chocholoušová, D.Matuška, 

M.Stuchlý. 

Ad 5. 

P.Čeněk představil materiály k VH, Výbor má ještě možnost poslat připomínky před 

zveřejněním.  

Ad 6. 

P.Čeněk  i D.Kurucz informovali o přípravě VH ČBF a zároveň o záměru znovu kandidovat do 

Výboru.  

Ad 7 

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

trenéři výběrů 

- Výbor projednal podnět z klubů k pořádání krajské soutěže U14 v sezóně 2022/2023  a 

pověřil L.Vetorovou, aby s dotazem k zájmu obeslala kluby, které hrají krajskou soutěž 

U12 a U13, zda by měly o otevření této soutěže zájem 

- Čeněk s Peterkovou upřesní kam se mají posílat připomínky k výkonu rozhodčích a 

zdali jsou sledovány poplatky a penále inkasovaných od rozhodčích  

- Výbor probral připomínky k odkládání zápasů mimokrajskými týmy a bude se dalším 

postupem zabývat i na příštím zasedání 

- Výbor diskutoval možnost příspěvku na účast týmů na NF a MČR, která je finančně 

velmi nákladná. Rozhodnutí bylo odložena na další zasedání. 

- Výbor probral chování trenérů při kvalifikaci chlapců U12 a konstatoval, že se na 

podobné projevy zaměří pro další sezónu i ve spolupráci s rozhodčími. Zároveň bylo 

rozhodnuto o pořádání předsezónního semináře pro trenéry na téma změny pravidel, 

protože se většina trenérů těchto seminářů neúčastní a spory na hřišti pak vznikají i 

z jejich neznalosti. Na tým, jehož trenér se tohoto semináře neúčastní, se nebude 

vztahovat příspěvek svazu.  

- B.Žánová informovala Výbor o projektu „Šťatsná šatna“ 

(https://porozumenimysli.cz/stastna-satna/?fbclid=IwAR1Y8TN0PdtUGG9K-

eHr5hUIwB6eg5hBz_szsVjxnCTrrSzj4Q7UYELoF8c) 

 

Další zasedání Výboru se bude konat 19.4. od 17,00. 

 

 

 

https://porozumenimysli.cz/stastna-satna/?fbclid=IwAR1Y8TN0PdtUGG9K-eHr5hUIwB6eg5hBz_szsVjxnCTrrSzj4Q7UYELoF8c
https://porozumenimysli.cz/stastna-satna/?fbclid=IwAR1Y8TN0PdtUGG9K-eHr5hUIwB6eg5hBz_szsVjxnCTrrSzj4Q7UYELoF8c


Manuál pro pořádání F4 středočeských lig mužů a žen 

Právo účasti: do final four středočeských lig mužů a žen postupují: 

U mužů: 4 postupující ze čtvrtfinále play off: 

U žen: 4 nejlepší celky po základní části 

Termíny: 

Muži:7.-8.5.2022 

Ženy: 14.-15.5.2022 

 

Pořadatelé: finálových turnajů středočeských lig 

Muži: nejlépe postavený tým po základní části z postupujících ze čtvrtfinálových sérii play off 

Ženy: vedoucí celek po základní části 

 

Poznámka: V případě, že garantování pořadatelé neakceptují pořadatelství finálového turnaje, 

musí to sdělit STK nejpozději do 48 hodin po posledním utkání ligy STK a pořadatelství 

automaticky přechází na další klub v pořadí. 

 

Pořadí zápasů: 

So: zápas č.1 /semifinále/: 1-4 zápas č.2: /semifinále/ 2-3 

Ne: zápas č.3: poražený 1 – poražený 2 /zápas o 3. místo 

zápas č. 4. vítěz 1 – vítěz 2 

 

Povinnosti pořadatelů: 

1. Mít k dispozici halu minimálních rozměrů 18 x 36 m 

2. Zajistit hlediště s minimální kapacitou 50 diváků. 

3. Ozvučení s mikrofonem minimálně pro představení před zápasem a závěrečný ceremoniálu. 

4. TV COM přenos se statistitami.  

5. Dostatečný počet šaten. 

6. Občerstvení – alespoň nápoje. 

7. Prezentační program a web 

8. Tři asistenty u stolku + místo pro komisaře. 

9. Zajištění míčů na rozcvičení. 

10. Účast představitelů města nebo klubu na závěrečné vyhlášení. 

 

Ekonomické podmínky: družstva startují na vlastní náklady, a to s následujícím upřesněním: 

A. Náklady na rozhodčí se rozpočítají mezi jednotlivá družstva. 

B. Náklady na komisaře hradí STČ ČBF. 

C. Pronájem haly jde na účet pořádajícího klubu. 

D. Ostatní náklady si hradí každý klub sám. 

 

STČ ČBF zajistí diplomy a poháry pro první tři týmy. 

Vítěz středočeské ligy 2022/2023 si zajistí šek ve výši 10 000 Kč  

Výbor STČ ČBF zajistí na vlastní náklady delegáta minimálně na finálový den. 

 

 

 


