
 

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

29.6.2022 

Přítomni: Mgr. B. Žánová, Mgr.M.Franěk, M.Modr 

Omluveni: Ing. P.Čeněk, Ing. T.Benda 

Program : 

  
1. Kontrola zápisu 

2. Závěry Výboru ČBF 
3. Informace k projektům ČBF 
4. Vyhlášení soutěží 

5. Různé 

 

ad 1. 

Kontrola proběhla, úkoly splněny. 

ad 2. 

Výbor probral usnesení VV ČBF č. 8.2.4. : 

„Výbor se zabýval návrhem VH Střední Čechy na jmenování nových členů výboru a 
předsedy oblasti Stř. Čechy. Výbor požádal Legislativní komisi ČBF, aby 

přezkoumala zápis z volební VH a z jednání výboru Stř. Čechy, zda je 

postup při volbě členů výboru a předsedy výboru oblasti v souladu se 

stanovami ČBF a v souladu s platným statutem oblasti Stř. Čechy.“  

 
a konstatoval, že VH byla jasně seznámena s principem volby předsedy mezi členy 

zvoleného výboru, tento princip byl jasně deklarován ve volebním řádu, který 

VH schválila.  

 

Hlasování – Pro – 3, proti – 0, zdržel se – 0 

 

ad.3 

 

Projekty ČBF – B.Žánová seznámila členy Výboru s projekty k podpoře oblastí, které byly 

představeny na setkání GS a zástupci VV ČBF s předsedy oblastí.  

1) Bylo rozhodnuto vypsat výběrové řízení na pozici regionálního trenéra pro středočeskou 

oblast. Podmínky a náplň práce budou zveřejněny na stránkách STC ČBF.  

2) Další projekty se budou týkat přímé podpory klubů. Bude vytvořena nabídka 

tréninkových pomůcek, o které si bude mít možnost klub žádat dle jasně daných 

podmínek.  

3) Část financí z projektů schválil Výbor použít na uhrazení připravovaných kempů pro 

nejmenší, výběrů U15 i financí na dalšího asistenta k Výběru U14, abychom zapojili co 

nejvíce mladých trenérů 

 



Hlasování – Pro – 3, proti – 0, zdržel se – 0 

 

ad 4. 

Výbor prodiskutoval rozlosování a systémy soutěží pro sezónu 2022/23. Rozhodl o úpravě 

termínové listiny v kat. dospělých tak, aby nedocházelo po většinu sezóny ke kolizi zápasů KP 

žen a mužů. Dále byly podle diskuze na VH vloženy 2 volné termíny pro soutěže U11 – 13. 

V těchto termínech budou mít týmy buď úplné volno nebo budou pořádány otevřené kempy 

pro minižactvo. 

V kat. U13 byly diskutovány podněty k průběhu soutěže v minulé sezóně a bylo rozhodnuto 

oslovit přihlášené týmy, aby se k navrženým možnostem vyjádřily. 

Stejný postup zvolil u děvčat U14. 

 

Hlasování – Pro – 3, proti – 0, zdržel se – 0 

 

Ad 5. 

 

Diskuze –  

1) Výbor zamítl žádost vedení rozhodčích na další příspěvek na jejich činnost (přípravný 

kemp pro rozhodčí) s odůvodněním, že do vyřešení situace se jmenováním nového 

Výboru nebude schvalovat výdaje nad rámec běžné agendy. K tomuto projektu se 

v budoucnu vrátí, podpořit chce však pouze mladé začínající středočeské rozhodčí a 

požádá o podrobnější informace (seznam zapojených rozhodčích, podrobnější rozpočet 

akce…) 

2) Výbor probral zkušenosti z pravidel mini, která se zkušebně zavedla ve stc.cbf  a 

konstatoval, že se většina osvědčila. Problémy dělá jen dělení zápasu na osminy a 

zaznamenávání této skutečnosti do zápisu. Výbor navrhuje, aby se toto jediné pravidlo 

zrušilo. V platnosti zůstává třetí trestný hod i střela za 3b mimo vymezené území. 

3) Výbor pověřil M.Modra úpravou TL a vypracováním podkladů k podpoře klubů, 

M.Fraňka k přípravě seznamu navrhovaných tréninkových pomůcek pro kluby a 

komunikací s kluby v ČR a jejich požadavku na změnu hracího míče v kat.U14 na č.6.V 

případě, že jejich požadavek trvá, osloví Výbor komisi mládeže s žádostí o změnu, která 

by měla přispět k lepšímu technickému zvládnutí střelby v této kategorii tak, jak je to 

běžné v Evropě. 

 

 

 

Další zasedání se bude konat po 11.7., až bude známo rozhodnutí VV ČBF k závěrům VH. 


