
Zápis ze schůze výboru ČBF – oblast Střední Čechy v sezóně 2019/20, která se konala 10.12.2019 

Přítomni: F. Chmela, Mgr. B. Žánová, Ing. T.Benda, Ing. P. Čeněk, L. Fric, J.Matějček, R.Hniličková, E.Antošová 

Omluveni : Ing. J. Kukla, J. Žalud 

Projednáváno: 

1) Průběh soutěží 

- Hodnocení 1.kola kvalifikací – kromě jedné, vše dohráno, další kolo v lednu 

- U11 mix, zatím znám 1 postupující, pokud nebude další z kvalifikace, osloví se následující klub 

z tabulky 

- SBLŽ – nedohrané utkání Kralupy – Slaný pro zranění hráčky. Dohoda – ukončit utkání s daným 

stavem 

- Změny v pořadí utkání MUSÍ schválit STK. Bez tohoto souhlasu NELZE ani po dohodě klubů 

zaměnit pořadí utkání, hraných v hale po sobě 

- Pokuty – některé kluby žádají o faktury – bude řešeno s účetní a pokladníkem – úkol. J.Kukla – 

zjistit možnosti elektronické fakturace, jako má ČBF 

- J.Kukla zajistí vypořádání plateb za NRL soutěže do konce roku 

- SBL – Final4 – pokud skončí na 1.místě Beroun a měl by pořádat Final4, Výbor upozorňuje, že 

stávající tělocvična není na tuto akci vhodná a pokud by chtěl Beroun tuto akci pořádat, musí 

najít náhradní prostory, jinak bude osloven další klub v pořadí 

- DK – řešeno vyloučení hráčky v utkání Slaný-Kralupy, (4 zápasy stop) 

2) Informace ze setkání předsedů oblastí s Výborem ČBF 

- Výborem ČBF schválen poplatek za každého aktivního hráče (na soupisce) – oblastem na 

vědomí 

- Platbu bude provádět klub  

- Důvodem je snaha stanovit počet aktivních členů 

- NRL – po skončení soutěží se bude provádět vyhodnocení 

- Čas všech utkání v NRG by měl být stejný 

- Zvažuje se navýšení startovného za tým v soutěži 

- Oblasti by měly do registru doplnit některé informace 

- Dotace z ČBF – dělit mezi jednotlivé oblasti se bude částka stejná, jako loni 

- VH ČBF – 13.5.2020 

- Informace o reprezentacích mužů a žen a přípravě na vrcholné akce 

- Propagace materiálů z MS 2019 

3) Různé 

- Regionální výběry – průběh, závěrečný turnaj chlapců – Brandýs, dívek – Hradec Králové. STC – 

hradí cestovné trenérům. Vypořádat do konce ledna. 

- Konání výběrů U13 

- Dotaz na další školení trenérů U11,12 

- Průběh kvalifikací (chlapecká část) 

- Příprava Dne šampiónů 

- Pozvání metodika STC 

- Požadavek na ČBF o zavedení příplatku za řízení utkání ve všední den u NRG 

 

 

Další schůze Výboru bude 30.1.2020  

   

    

František Chmela, předseda Výboru 


