
Zápis ze schůze výboru STČ ČBF – konané dne 12.10. 2022 ve Sportcentru Brandýs 

 

Přítomni: Tomáš Benda, Petr Čeněk, Martin Modr – on-line Blanka Žánová  

Omluveni: Michal Franěk, Tomáš Masár-jako host /dopravní kalamita na D10/  

Program:  

1. Kontrola úkolů  
2. Tomáš Masár  - regionální trenér a jeho náplň práce a představení  
3. Projekty  
4. Školení rozhodčích  
5. Výběry U14  
6. Odměny pro STK  
7. Kvalifikace MINI  
8. Rozběh sezóny  
9. Informace z výboru  
10. Ostatní  

 

AD 1 – kontrola proběhla, úkoly se plní.  

AD  2- oblastní trenér Tomáš Masár – zapracovává se ve funkci, úkoly svěřené M. Modrem a P.Čeňkem 

plní. Dále bude jeho činnost kontrolována a probírána na schůzích výboru STČ ČBF. Bude představen 

na webu s kontaktem, kdyby kluby něco požadovaly /Čeněk/, případně na sociálních sítích. V pondělí 

bude na schůzi všech oblastních trenérů na ČBF společně s Petrem Čeňkem. Smlouva podepsána, 

fakturu bude proplácet oblast a následně přefakturuje ČBF.  

AD 3 – projekty STČ ČBF – jsou vypsány a průběžně probíhají. Pomůcky mají termín do 31.10., oblastní 

výběry proběhnou v plánovaném termínu 17. a 18.12. /termín se může ještě změnit – jde o termínovou 

kolizi s turnajem RV U14 a týden před Vánocemi/.  

AD 4 – seminář rozhodčích: výbor potvrdil svoje předchozí rozhodnutí podpořit seminář rozhodčích. 

Podmínkou financování je však předložení seznamu účastníků a podrobného rozpočtu. Výbor trvá na 

tom, že pokud má seminář financovat, bude pořádán pro středočeské rozhodčí. V případě účasti 

ligových rozhodčích, bude část hrazena z ČABR (po dohodě s RV). 

AD 5 – regionální výběry U14 – komise mládeže schválila jména trenérů regionálních trenérů U14 

chlapců /Uhrová, Tomášek/ a dívek /Havran, Vetorová/ a nelze je měnit. Trenéři mohou plánovat 

podzimní sraz a účast na turnaji RV v termínu 16.-18.12. 2022 v Brandýse /chlapci/ a v Hradci Králové 

/dívky/. V případě zvýšených nákladů na přípravu středočeských výběru, je potřeba je uplatnit do příští 

výborové schůze /9.11./. Termíny VT a ostatní konzultujte s Petrem Čeňkem. B.Žánová navrhla pro 

příští rok místa konání pro jednotlivá pohlaví vyměnit. 

AD 6 – odměny pro STK – výbor schválil navýšení odměny pro Lucii Vetorovou ve výši 500 

Kč/měsíc/řízenou NRS, vzhledem k tomu, že řídí 5 NRS bude její odměna od října do skončení soutěží 

činit 7 500 Kč hrubého. Odměny pro ostatní členy STB bude stanoveny na příští schůzi výboru.  

AD 7 – kvalifikace mini na NF – byla schválena a tvoří přílohu k tomuto zápisu, s tím, že výbor bude 

respektovat případnou dohodu zúčastněných týmů na případnou změnu navržených termínů /bez 

poplatku/. Výbor žádá, aby na zápasy kvalifikací byla zajištěna nominace kvalitních rozhodčích.  



AD 8 – rozběh sezóny – sezóna běží standardně, jednotlivá přeložení termínů se budou posuzovat 

individuálně a v odůvodněných případech lze přeložení realizovat bez poplatku.  

V případě žádostí o odpuštění poplatku, o která žádaly oddíly v září, vzhledem k nedostupnosti haly, je 

třeba STK zaslat potvrzení provozovatele haly o nemožnosti sehrát utkání v zářiovém termínu.  

AD 9 – informace z výboru ČBF:  

- Turnaj a místa konání RV  
- Středoškolská liga 3x3  
- Byla zveřejněna výzva Můj klub 2023, žádosti bude možné podávat od 17.10. 12.00, ale pouze 

přes datovou schránku, kluby, které chtějí žádost podat a DS nemají, si ji musí neprodleně zřídit 
- Pro oživení trenérského hnutí bude do konce roku uspořádána trenérská konference, 

průběžně bude informovat Petr Čeněk  
 

AD 10 – Ostatní 

- Vytvoření fondu na podporu pořádání basketbalových akcí (jak bylo navrhováno na VH), 
podmínky a pravidla budou zveřejněna v lednu 2023. Diskuze nad kritérii pro udělování 
příspěvků na činnost. Výbor probral námitky některých klubů a konstatoval, že kritéria byla 
zveřejněna v dostatečném předstihu na webu, kluby byly informovány i mailem a tato kritéria 
jsou platná již několik let. 

- Odměny pro STK a výbor – budou projednány na příští schůzi, tak, aby byly vyplaceny ještě 
v roce 2022  

- Kempy U13 – projednají Čeněk, Masár, Franěk a Modr  
- Kempy U11 a U12 – projednají Masár a Modr. Je třeba co nejdříve vybrat termín a místo konání 
- Výbor byl informován o zájmu p.Koláčné podílet se na akcích STC a její nabídce pomoci při 

organizaci kempů 
- Licenční poplatky rozhodčích – prodiskutoval platbu licenčních poplatků u rozhodčích a 

potvrdil plně kompetenci ČABR u rozhodování o odpuštění poplatků. Tato rozhodnutí by měla 
být zaznamenána v zápise z VV ČABR. 
 

 

Termín dalších schůze bude 9.11. 2022, místo a čas budou ještě upřesněny.  

Zapsal: Petr Čeněk  

 

 


